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 .وعظمته بجالله يليق حمدا العمل

 "ميسوم بلقاسم " الدكتور المشرف األستاذ إلى الشكر بجزيل أتقدم
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 أ 

 :ة ــدمـقـم

حرى المحاوالت الوحدوية في المغرب جزائر و التضامن المغاربي أو باأليعد البحث في موضوع  ال        
لماما دقيقا  العربي ،من أهم الموضوعات الحيوية و الحساسة و الشائكة في آن واحد والتي تتطلب دراية وا 

بمختلف جوانب الموضوع نظرا لما تكتسبه قضية الوحدة من أهمية بالغة على الصعيد القطري و المغاربي ، 
مخلصين من أبناء المغرب العربي هذا من جهة و من جهة أخرى لما ال و لما تحتله من مكانة في ضمائر

على الشعوب المغاربية التي طالما  و خيبات أمل كان لها عميق األثر انتكاساتعرفته هذه الوحدة من 
حلمت ومازالت تحلم بقيام وحدة مغاربية تزيل العراقيل و القيود و تفتح عهدا جديدا لمغرب عربي موحد ولقد 

بالموحدين و مرورا بالنضال السياسي  ابتداءضية الوحدة المغاربية محاوالت عديدة قصد تحقيقها عرفت ق
 .بمرحلة االستقالل وانتهاءأثناء فترة االحتالل الفرنسي لبالد المغرب العربي 

حدة وكانت عبر هذه المحطات المختلفة تصطدم بواقع معقد تتشابك أطرافه بسبب عدم إيمانهم بهذه الو       
رى إجهاض كل محاولة وحدوية و خاصة ألنها تتعارض مع مصالحهم و طموحاتهم من جهة و من جهة أخ

دعوة بعض بية بعض المحاوالت الجادة من خالل في عهد المحتل الفرنسي و لقد عرف مسار الوحدة المغار 
ات االستقاللية الوطنية ركقطار المغاربية، تجسدت في تلك الحالوطنيين المغاربة إلى إقامة وحدة بين اال

المغاربية التي حاولت إعادة بعث و بلورة فكرة المغرب العربي منذ مطلع القرن العشرين ، التي مثلها كل من 
ما ترجم على أرض الواقع في تجربة  شمال إفريقيا وهوحزب نجم و الحزب الدستوري الحر و جمعية طلبة 

، بالمؤازرة مع توحيد النضال 7491عربي بالقاهرة عام مكتب المغرب العربي و لجنة تحرير المغرب ال
المسلح ، و لعل أنسب فترة و أفضل ظرف ساعد شعوب المنطقة على إظهار تالحمهما الوحدوي وتساندها 
التضامني هي فترة إندالع حركات المقاومة و ثورات التحرير و بالخصوص فترة الخمسينيات و حيث تعمق 

خلص من اإلستعمار و جميع أشكال الهيمنة األجنبية ، و تأكد إرتباط قضية الشعور القومي بضرورة الت
الجزائر بقضايا المغرب العربي من خالل تجسيد الثورة الجزائرية ألولى الممارسات الوحدوية و تنسقيها للكفاح 

بية ،و المشترك مع فصائل جيوش التحرير بتونس و المغرب وعملت على اإلستفادة من طاقات التأييد الشع
إستغلت كل الظروف و اإلمكانيات للتعاون من أجل خدمةّ أهدافها الكفاحية و أمام تزايد سياسة اإلضطهاد 

ها للقضية الجزائرية ، ونسقت تعاونها السياسي مع أعلنت بلدان المغرب العربي تأييدالفرنسية بالجزائر،فقد 
ها و إحتضنت جموع الالجئين الجزائريين ،إذ جبهة التحرير الوطني و سمحت بإحتضان قواعد خلفية بأراضي



 مقدمة 
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شكلت هذه البلدان دورا هاما في دعم الثورة الجزائرية و التأثير على قضاياها  و مسايرة تطوراتها و عليه 
 سنحاول في هذه الدراسة رصد مختلف أشكال الدعم التي قدمتها بلدان المغرب العربي للثورة الجزائرية 

 :الموضوع  حدود و أسباب إختيار   

تمتد الفترة التاريخية الزمنية للبحث من بداية ظهور الحركات الوطنية السياسية المغاربية أو ما يسمى       
بالنضال السياسي في مطلع القرن العشرين إلى مرحلة الكفاح المسلح ثم اإلستقالل و لكن نظرا ألهمية 

الدولة الموحدية بإعتبارها :خية إمتدت حتى عهد أضع له خلفية تاريموضوع و ضرورات البحث إرتأيت أن ال
أول محطة تاريخية و أول تجربة تحققت فيها فعليا الوحدة المغاربية ، أما فيما يتعلق بمصطلح المغرب 

على البلدان المغاربية الثالثة تونس و المغرب و ليبيا بالرغم من أن ليبيا لم  العربي ،فإن هذا المفهوم إ قتصر
و لكن بعد هذه السنة فقد لعبت دورا ال يستهان  7491يذكر في تنسيق العمل الوطني قبل يكن لها دور 

وقت من األوقات بهفيما يخص محاوالت التنسيق اإلقتصادي و العسكري و أيضا موريتانيا لم تكن في أي 
ر الجهود لرد ضافت الوحدوية حتى في أعز مراحل الحركات الوطنية المغاربية أين تطلبت تطرفا في المحاوال

 7414طر الفرنسي ، ولم تصبح طرفا كامل العضوية في مجموعة دول المغرب العربي إال سنة الخ

أما عن أسباب إختيار الموضوع  الجزائر و التضامن المغاربي يرجع في االساس إلى دوافع التي       
 :حريصا على إنجازه و يمكن إيجازها في النقاط التالية جعلتني

لفت إنتباهي أثناء قراءتي العامة ألدبيات الموضوع أن الحركة الوطنية الجزائرية كانت لها عالقات  لقد: أوال
ن هناك محطات جمعت بين هذه متميزة مع الحركات الوطنية في كل من تونس و المغرب األقصى و أ

اح المسلح لتحقيق الوطنية كان الهدف منها توحيد النضال السياسي المغاربي ومن ثمة توحيد الكف الحركة
االستقالل و قد أثمرت على  هذه المحاوالت ميالد أعمال مشتركة بينها و من ثمة معرفة العراقيل و 

في طريقه ، وطبيعة هذه الصعوبات التي تقف في طريقه ، وطبيعة هذه العراقيل و الصعوبات التي تقف 
 .العراقيل حتمية أو إيديولوجية أم إقتصادية 

إطالعي على بعض التجارب الوحدوية في العالم و على رأسها تجربة الوحدة األوروبية على الرغم من :ثانيا
ئدة و فريدة من نوعها حققت كن ذلك لم يحل دون تحقيق تجربة رااإلختالفات الكثيرة الموجودة بين دوله ، و ل

فية و الدينية للمجتمع األوروبي و قوى الكثير من المكاسب السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقا
  أخرى في العالم 
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 :أهداف الدراسة و أفاقها  

 :ما يلي إن الهدف الرئيسي لدراسة موضوع الجزائر و التضامن المغاربي يكمن في إبراز

المتجسد في ة و المناصرة للقضية الجزائرية و دول المغرب العربي الرسمية و الغير رسمي مواقف -
لمادي و المعنوي الالمشروط ، كما إستطاعت هذه األخيرة أن تعبر عن بعدها ذلك الدعم ا

 القومي العربي من خالل هذه المواقف التضامنية و أن تقارع سياسة المستعمر داخليا و خارجيا 

إبراز تلك المحاوالت و التجارب الوحدوية التي كان بإمكانها تحقيق حلم مشروع الوحدة المغاربية  -
البعض ووقوفهم حجر عثرة في طريق هذا المشروع الذي كان بإمكانه تحقيق مكاسب لوال تطرق 

هامة و إيجابية للمجتمع المغاربي الذي كان هو في حاجة ماسة إليها لنقله إلى عالم التطور و 
 .القوة و االزدهار 

 :أما بالنسبة آلفاق الموضوع 

إن موضوع الوحدة المغاربية قد تناولته العديد من األقالم دون التعمق الجاد في دراسة هذه القضية       
اإلستراتيجية بالنسبة لمستقبل األقطار المغاربية و المجتمع المغاربي ، و إكتفى بعضها بالنقد و التهجم و 

اإلقتراحات و التوصيات دون م لمشروع و في أغلب األحيان تقديتحميل الطرف اآلخر مسؤولية فشل هذا ا
ستئصاله ، و من ثمة وضع القاطرة على السكة معالجة القضية من جذورها ووضع اليد على الورم إل

دمة الشعوب ،هذا من جهة و من جهة أحرى سليمة لبناء مغرب عربي موحد في خ النطالقة صحيحة و
و التي يطرحها المواطن العادي و المثقف و هناك العديد من التساؤالت التي تصطدم بها دائما في الشارع 

حتى بعض المسؤولين في هرم السلطة حول فشل الوحدة المغاربية و ما هي العراقيل الحقيقية التي تقف و 
تحول دون القيام اإلتحاد بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره كإطار للتعاون و التضامن و التنمية و التطور ، 

ئقة به في عالم ال يعترف بالضعف و كان باإلمكان اإلقتداء بالتجربة األوروبية و حتى يحتل المكانة الال
وفي اإلتحاد قوة { و إعتصموا بحبل اهلل جميعا و ال تفرقوا }:الرائدة أو باألحرى نسير على  اآلية الكريمة 

رقة و الضعف و وفي الفرقة ضعف ، أي أن مستقبل المجتمع المغاربي رهين الوحدة و التماسك ال رهين الف
 .التشتت 
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 :إشكالية البحث  -

قة هذه األسباب نجد أنفسنا ،و لفهم حقي؟  7419-7491المغاربي خالل الفترة  ما هي  مالمح التضامن  
 :أمام جملة من التسـا ؤالت الموضوعية و الهامة منها 

طبيعة العالقة القائمة ماذا قدمت الحركات اإلستقاللية الوطنية المغاربية لمشروع الوحدة و ما -
 بينها ؟

 فيما تمثل نشاط الوطنيين المغاربة بعد الحرب العالمية الثانية و كيف كان مسارهم ؟-
قطار المغاربية الثالثة مع مطلب دعم الثورة الجزائرية ،وما تأثير ذلك على كيف تجاوبت اال-

 تطور العالقات على مشروع التضامن المغاربي ؟
 ما الدور الذي قدمته المؤتمرات المغاربية الثالث في دعم الثورة الجزائرية ؟-

 : خطة البحث 

و لما كان الموضوع في األصل واسع و متشعبا ،فقد دعت الحاجة إلى تعديل الخطة أكثر من مرة حتى     
 خاتمة  أصبحت على صورتها الحالية و هي تتألف من مقدمة و فصل تمهيدي و فصلين رئيسيين ثم

تناولت الجذور التاريخية لوحدة البالد المغاربية و المتجسدة في الدولة الموحدية : ففي الفصل التمهيدي       
مشروعها كذا توضيح  مكمن الضعف و القوة لالبالد المغاربية و ة ناجحة في تاريخ كخلفية تاريخية و تجرب

 .الوحدوي 

المرجعية للعمل الوحدوي المغاربي و الوقوف على أهم مراحل و خصصت الفصل االول لدراسة االطر       
وحدوي مشترك يجمع الحركات االستقاللية حول  بإستقالل أقطاره داخل إطار عمل الكفاح في المغرب العربي

مبدأ توحيد العمل السياسي و بما تمتلكه من مناضلين وزعماء الذين ترعرعوا في أحضان هذه الحركات و 
ها ، و ما تحكمت فيهم من ميوالت محتلفة تعارضت أو إتفقت حول مشاريع و برامج من أجل أصبحوا قادة ل

  .. تجسيد إستقالل ووحدة المغرب العربي

تناولت مواقف البلدان المغاربية الثالث ، كل على حدى إتجاه الثورة الجزائرية و :وفي الفصل الثاني       
أشكال التأييد و المؤازرة بكل أنواعها و في جميع المجاالت ، مبينا الظروف و التوجهات  استعرضت



 مقدمة 
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المتحكمة في هذه المواقف ، كما خصصت مبحث ألبرز المؤتمرات المغاربية التي تم فيها مناقشة القضايا 
 . ها بالوكبمالحقتاصة الجزائر من اجل بمصير و مستقبل المغرب العربي و خ

 :لمعتمدة في البحث المناهج ا 

العديد من المناهج في معالجة هذه المذكرة و إعدادها فنظرا على فرضت طبيعة البحث اإلعتماد       
للمسار التاريخي لتجارب الوحدة ومحطاتها  فقد إعتمدنا المنهج التاريخي الوصفي  سرد األحداث و ترتيبيها 

و الوقائع التاريخية ،ووظفنا المنهج التحليلي النقدي في  وفقا للتسلسل التصاعدي للوقائع ، وتقصي االحداث
    .مناقشة المواقف و السياسات في كل قطر من االقطار المغاربية 

 :لمصادر و المراجع ا  

فقد حاولنا قدر اإلمكان جمع أطراف الموضوع من المصادر  على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا ،      
 :و هكذا إعتمدنا على جملة من الكتب نذكر منها  ، و المراجع األساسية و الثانوية على السراء

   مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية نقدية والذي يدرس جانب مهم من :كتاب معمر العايب بعنوان - 

 لية بشكل مختصر و في نفس الوقت يمس جميع جوانب الموضوع تاريخ الحركات االستقال

أيضا كتاب عبد اهلل مقالتي بجزئيه االول و الثاني بعنوان دور المغرب العربي و إفريقيا في دعم الثورة  -
المغاربية و يبرز لنا أهم المواقف المدعمة –الجزائرية و هو يعالج جانب مهم جدا في عالقات الجزائرية 

 الجزائريةللثورة 

كتاب مريم صغير مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية ، و هو يوضح الدعم المادي و المعنوي الذي -

 .قدمته دول المغرب العربي للثورة الجزائرية ، و يعالج كل قطر على حدى و يبرز لنا أهم المؤتمرات

 : صعوبات الدراسة   

ل هذه الموضوعات الشائكة و من هذه لقد إعترضتني صعوبات جمة ككل باحث في مث
 :الصعوبات نذكر منها 

لم نحدد جانبا واحدا للدراسةرغبة  ألنناإتساع ميدان البحث ؛ لكونه يشمل كل ميادين التعاون ،-
 . منا في معرفة جل مالمح التضامن الذي نحن في مسيس الحاجة إليه اآلن



 مقدمة 
 

 و 

تشتت المراجع ووجودها في أماكن مختلفة و هو ما حال دون الوصول إلى بعضها لصعوبة -
 .من جهة أخرى على بعضها  باإلطالعالتنقل من جهة و عدم السماح 

إقتصادية و طبيعة الموضوع و حساسيته و تشعبه فهو عبارة عن دراسة تاريخية ، سياسية و -
لعديد من المحطات الحساسة التي وجب التعامل معها كما أنه يتضمن ا و ثقافية و إجتماعية 

 . ية و ال نمس بمصداقية البحثحذر حتى ال نجانب الحقيقة التاريخب

 

  

 

 

 

                      



 : الفصل التمهيدي                                     

 .الجذور التاريخية لوحدة البالد المغاربية                    

 .نشأة الدولة الموحدية  – 1 

 .مراحلها  – 2

 . عوامل انهيارها  – 3
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 :نشأة الدولة الموحدية -1 
دولة  أنقاضوهذا على ، (1) (م 1111/ هـ 515)عام  إلىالمؤرخون قيام دولة الموحدين يرجع      

ن الدولة المرابطية إوحسب هؤالء المؤرخون ف( م 1145-1441 -هـ541-هـ434)المرابطين 
السنغال البعيدة التي ومؤسسيها هم من ساللة من البربر قدمت في القرن الحادي عشر من ضفاف 

ولذلك تعتبر أول محاولة حقيقية وجادة لتوحيد (  األندلس) وحدت لمدة من الزمن مراكش واسبانيا 
وهو ما يعبر عنه  اإلسالميةبالد المغرب العربي تحت سلطة مركزية واحدة وتحت شعار الخالفة 

في حياة المغاربة حيث  ولىاأل التجربةالقاسم سعد اهلل في حديثه عن هذه  أبوالمؤرخ والمفكر 
 :يقول

مـن انـه ال منـان مـن الوحـدة داخـل حـدود واحـدة  أكثـر األجـدادوفي مجال االنـدما  الحضـاري فهـم »
ويالت فبعــد ســقوط الــد اإلســالميةو الثقافــة  اإلســالمية، كمــا حــددتها الشــريعة اإلســالموهــي حــدود دار 

يــديون والمرابطـــون والموحـــدون الـــذين كـــان قـــادتهم جـــاء العب...االدريســـية والرســـمية  ذهبيـــةالعائليــة والم
بالدرجـة  إسـالميةيؤمنون بالوحدة ويعملون من أجـل تجـاوز حـدود المـذهب والعائلـة الن رؤيـتهم كانـت 

 أووهــي رؤيــة عقائديــة فــوب كــل اعتبــار، فيوســف بــن تاشــفين لــم يكــن يفكــر مغربيــا أو جزائريــا  األولــى
وتحصــين حــدود الدولــة، وقــد جــيش  المنحرفــةن مــن العناصــر والــتخل اإلســالميفكــر فــي  كأنــه...ليبيــا

نقاذالجيوش لحماية   باإلسـالمأو ما بقي منها والقضاء على أمراء الطوائـف الـذين اسـتهانوا  األندلس وا 
ابــــن تاشــــفين شــــجرة نســــبة العربيــــة و النبويــــة وســــط  يوســــف ، وقــــد زر فســــاد الــــداخلي تحــــت تــــأثير ال

" علـي بـن يوسـف"ذلك ابنـه  وكـ والشـعراء فـي بالطـه األدباءاستقبل العلماء و  واعتمد على...سلطانه
 .(2)« ...الشهير بميوله العلمي والثقافي 

                                      
    

              ، دار م 1211-1149/هـ926هـ، 141اد الموحدين في بالد األندلس جهمعمر الهادي محمد القرقوطي،  -1

 .12، ن1444هومة، الجزائر،  

         
، قسم التـاري،، جامعـة  ، رسالة دكتوراهشعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاحمن العمري، و م - 1

 .33، ن 1414منتوري قسنطينة، 
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علـــى  إالدولـــة المـــرابطين قامـــت بـــالمغرب لكنهـــا لـــم تـــتمكن مـــن الســـيطرة  أنوالجـــدير بالـــذكر       
ـــدأتالنصـــف الغربـــي مـــن بـــالد المغـــرب، ثـــم   ســـنةنهائيـــا زالـــت  أن إلـــىقوتهـــا العســـكرية تتالشـــى  ب

 .(1)على يد الموحدين( م 1145-هـ541)
لشـمولية والفعاليـة و التطبيـب  مـن حيـث ا أهميـة أكثـرثم جاءت المحاولة الثانية والتـي كانـت         

ويرجــع الســبب  المعصــوم فــي المــذهب الشــيعي، اإلمــامتشــيع بفكــرة  أو حيــث تــأثر تــومرت الموحــدي 
بـن  إسـحاب" األميـرأبـداه سـالطين الدولـة المرابطيـة وخاصـة الضـعف الـذي  إلىة في قيام هذه االمار 

، والذي كان سببا فـي اسـتبداد كبـار المـرابطين بـأمور الدولـة وسـيطرة الفقهـاء وتـدخل علي بن يوسف
وانغمــاس فــي المــذالت وهــذا تــأثرا  األخــالبالنســاء فــي شــؤون الحكــم وهــو مــا ترتــب عنــه تــدهور فــي 

ذلـك كلـه الحادثـة الخطيـرة التـي  إلـىالمسـلمين ويضـاف من  ندلساألبالحياة التي كان يحياها سكان 
التي أثارت غضـب وسـخط الفقهـاء وكـان *" أبو حامد الغزالي"الفيلسوف  مصنفات إحرابتمثلت في 

تمثل فـي ههـور معارضـة شـديدة للمـذهب  عنيف  أثار غضب وسخط الفقهاء لهذه الحادثة رد فعل 
 .(2)"الموحدي محمد ابن تومرت" هالمالكي وقد تزعم

بسـبب  أحاسـيسمـا عاشـه مـن  إلـى أيضـاالقيام بتلـك الحركـة يعـود  إلىن ما دفع ابن تومرت إ      
المسيحي الصليبي للمسلمين ورغبته في السيطرة على  بيو األور التي كان يحملها العالم  األحقادتلك 

عقـد العـزم علـى  إلـىعـه حـرب دينيـة صـليبية وهـو مـا حـز فـي نفسـيته ودف إطارفي  اإلسالميةالبالد 
الفقــري  وعمودهــا أساســهاشــاملة وعميقــة وذريــة يكــون  إصــالحيةالنهــوض بقومــه عــن طريــب حركــة 

وتـــه مـــن عويـــة الشـــريفة وهـــو مـــا جعلـــه يباشـــر دالنب واألحاديـــث القـــر نالقائمـــة علـــى " عقيـــدة التوحيـــد"

                                      

 .123، ن1294، 6، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فر  اإلسكندرية، طشمال إفريقياوهري ،يسري الج -1

      ، 1265، دار السلمي الدار البيضاء، 1، ط1د، تقديم محمد الفاسي، المجللتاريخالمغرب عبد اإبراهيم حركات ، -1

 .193ن   
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 بـاألطلس( درة)جبال  في" محمودة"حيث استقر مع قبيلة  (1)المراكشي األطلسفي  األقصىالمغرب 
لمـيالد  األساسـي األول المركـزالتـي تعتبـر " تيتمـال"مسـجدا فـي منطقـة تسـمى  أسسالمغربي وهناك 

مـــن قبائـــل مختلفـــة ليـــؤازروه و يعاضـــدوه  أشـــخانالدولـــة الموحديـــة وقـــد اختـــار ابـــن تـــومرت عشـــرة 
بـن علـي الكـومي  ؤمنالمـعبـد  أتباعـه أشـهربقبائلهم حتى يشتد عود الحركـة التـي يقودهـا وكـان مـن 

وقـد أطلـب عليـه ( م 1114/ هــ  519)وهو الذي خلفه علـى رأس الدولـة بعـد وفاتـه سـنة " الندرومي"
دعـائم دولـة الموحـدين علـى  إرسـاءوبشـأن دور ابـن تـومرت فـي ،  "سرا  الموحـدين"ابن تومرت اسم 

فــي هــذا الصــدد أن اســرد ال أســتطيع ...»: أســاس عقيــدة التوحيــد يقــول الــدكتور أبــو القاســم ســعد اهلل
فرنسـا، وال مـن أسماء قادة الوحدة المغاربية واألندلسية، تلك الوحدة التي لم يطلـب قادتهـا إننـا ال مـن 

مـــن المصـــلحة القطريـــة الضـــيقة أو العليـــا ولـــيس  اإلســـالمية، الوحـــدة النابعـــة مـــن المصـــلحة أمريكـــا
مؤســس دولــة الموحــدين " تــومرت المهــدي بــن"الشخصــية لكننــي ال أســتطيع فــي هــذا المجــال تجــاوز 

 األمــــةالعهيمــــة لــــم يفكــــر ابــــن تــــومرت بــــالمنطب القبلــــي أو القطــــري، كــــان يفكــــر فــــي غــــرة ومنعــــة 
الكتـب بلغـة  وألـفالبيـت النبـوي الشـريف  أللاءه ، فأعلن كذلك نسبه الغربي الصريح وانتماإلسالمية

فــي الفقــه والتوحيــد  أيضــاتهم وقــد يكــون كتــب لهــم المختصــرات بلهجــ هجــتهملبالقــران وخاطــب رعايــاه 
مـذهب  وأصـحابنفسـه مثقفـين وفالسـفة  ؤالء الرجال كانوا قـادة وفـي الوقـت ه أنبالحروف العربية، 

 . (2)«ودافعوا عنه أسسوهسياسي ومشرو  حضاري 

                                      

              ة، مطبوعـات قسـم النشـر والتوثيـب، المؤسسـة مجلـة المسـير  ، الدولة الموحديـةحرب جبهة التحرير الـوطني،  -1

 .31الوطنية للطباعة والنشر، ن

 ه و سمي الغزالي ألن والده كان يغزل الصوف و يبيعه في دكانه و اشتهر بالعلم و الفقه و التصوف  454ولد بطوس سنة *     

    لقصد و تبحره في العلوم االسالمية ، يميل الى الفلسفة ، و و الكالم و االصول و غير ذلك من الزهد و العبادة و حسن ا      

   لكنه اظهرها في قالب التصوف و العبادات و في أخر حياته رجع الى اهل السنة و الجماعة و اكب عيها ، و ذم الكالالم و      

    محمد الصالح المنجد ، االمام ابو : ى  للمزيد من المعلومات انظر ال.أوصى االمة بالرجوع الى كتاب هللا و سنته  أهله و     

 www.ahlahdeeth.com /vp/ showthread.حامد الغزالي     

 .36العمري، المرجع السابب، ن - 1
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لكنها اتخذت في عهـد الدولـة الموحديـة  المغرب العربي ، بلدانلقد تعاقبت دول مختلفة على        
من بـــن علــي السياســـية ؤ ن نجاحهـــا بعبقريــة المهــدي بـــن تــومرت الفكريــة وعبقريـــة عبــد المــالتــي اقتــر 

 .وخبرته العسكرية
لقــد قامــت هــذه الدولــة علــى أنقــاض الدولــة الزيريــة الحماديــة فــي الجزائــر والزيريــة البادســية فــي       

مــرة فــي  ولألتحقــب وحــدة المغــرب العربــي  أنواســتطاعت  األقصــىتــونس والمرابطيــة فــي المغــرب 
تاريخـه الطويـل فـدانت لهــا جميـع جهـات المنطقــة شـماال وجنوبـا وشـرقا وغربــا وبـذلك أصـبح المغــرب 

كانــت وحدتــه قاصــرة علــى الجوانــب الثقافيــة والدينيــة والــى حــد مــا  أنالعربــي كلــه موحــدا سياســيا بعــد 
ار االقتصاد كما وقد ساعد تحقيب هذه الوحدة على تنشيط العمران وازده، على الجانب االقتصادي 

لــك ســاهم المغــرب العربــي بعطــاءات تطــور اقتصــادي وعلمــي منقطــع النهيــر ومــن خــالل ذ إلــى أدى
دور  أهميـةوالـدين يؤكـد  واألدبارية معتبرة في هـذا العهـد يمثلهـا بـروز عـدد مـن رحـاالت العلـم حض

ابـن : الميـة مثـلالدولة الموحدية في المجال الفكري وعطائها الحضـاري بـروز فالسـفة كانـت شـهرة ع
 .(1)رشد، ابن طفيل وابن باجه

قــوة سياســية فــي حــوض البحــر المتوســط وهــذا مــا جعــل صــال   أهــموقــد أصــبحت الدولــة الموحديــة 
يسـاعده بقطـع طريـب  أنم مـن رئيسـها يعقـوب المنصـور  1124/هــ 596يطلـب عـام  األيـوبيالدين 

 .(2)سوريا على الجيوش الصليبية
 

  :مراحلها  –2

 :من بن علي ووحدة المغرب العربيعبد المؤ 

                                      

         ، 1295، منشـورات وزارة الثقافـة والسـياحة، الجزائـر، عبد المؤمن بن علي موحـد بـالد المعـربصالح بن قربة، - 1

 .35ن

 . 315،ن  1414، دار األمة، الجزائر، لجزائر في التاريخاعثمان سعدي، - 1
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عبــد المــؤمن بــن علــي بعــد توليــه الحكــم  إلــىالدولــة المرابطيــة  أركــانل فــي تفــويض يعــود الفضــ  
عسـكرية وضـعها لتحقيـب  إسـتراتيجيةحيث تمكن من االستيالء على المغرب العربـي كلـه مـن خـالل 

 :عبر العديد من المراحل تمثلت في أهدافه
خضاعه األقصىستيالء على المغرب اال :األولىالمرحلة  -  (.م1134/ هـ 514) وا 

تمكــن عبــد المــؤمن بــن علــي بفضــل دهائــه وسياســته العمليــة مــن بســط نفــوذه علــى كامــل بــالد     
يـدين بـالوالء  األقصـىالمغـرب  وأصـبحمغـرب المـرابطين بمـا عـرف  إنهـاءوبالتـالي  األقصـىالمغرب 

" غمـارة"تم توجـه نحـو الشـمال حتـى بلـل جبـال " تيتل" بن علي من المؤمنللموحدين وقد انطلب عبد 
 إلــىومنهــا انطلــب " ســال"التــي تمكــن مــن االســتيالء عليهــا تــم توجــه نحــو مدينــة فــاس وبعــدها مدينــة 

أشهر من الحصار وانتهت الحملة التي قادهـا عبـد المـؤمن  2مراكش وتمكن من السيطرة عليها بعد 
 .(1) هـ534ن ذلك سنة سلطته وكا إلىبن علي بضم مدينة مكناس 

 

 .األقصىتمكن من االستيالء على بالد المغرب  أنبعد  :المرحلة الثانية -
تلـك  إلـىوهكـذا عبـر بجيوشـه  األوسـطبـالد المغـرب  إلـىتوجه عبد المؤمن بـن علـي بأنهـاره        

زحفـه  ثـم واصـل( م1132/ هـ534)البالد وحيث تمكن في البداية من االستيالء على مدينة تلمسان 
تلـك الـبالد نحـو الوسـط والشـرب وتمكـن  إلـىثم انطلب بجيوشه  واستطا  دخولها ، نحو مدينة وهران
ومـن هنـاك ولـي ( م1154/ هــ546)لونشـريس ثـم اسـتولى علـى العاصـمة الجزائـر امن ضـم متيجـة و 

د عبـ إليهـاقسـنطينة حيـث الحقـه  إلـى" يحـي"بعد فرار ملكها  إخضاعهاجاية وتمكن من بشطره نحو 
 إلـىتوجـه عبـد المـؤمن بـن علـي ومـن قسـنطينة " يحـي"استسـلم لـه  أنالمـؤمن واسـتطا  دخولهـا بعـد 

" تـونس" األدنـىبـالد المغـرب  اإلخضا مدينة عنابة التي دانت له فجعلها المحطة التي انطلب منها 
 .(2)"افريقية"يما دأو كما كانت تسمى ق

                                      

 .31-2ن ن،1236، سلسلة الفن والثقافة، وزارة اإلعالم والثقافة، الجزائر، عبد المؤمن بن عليرشيد بوروبية،  -1

 .314- 314ن ن،1444مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية  تاريخ دول المغرب العربي،محمود السيد،  - 1
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 (.م1152 إلىم 1154/هـ546) ىاألدناالستيالء على المغرب  :ةالثالثالمرحلة -
ركـز اهتمامـه فيمـا  واألوسـط األقصـىتمكن عبد المؤمن بـن علـي مـن السـيطرة علـى بـالد المغـرب  أنبعد     

ولتحقيب هذه المهمـة فيمـا تبقـى مـن بـالد المغـرب العربـي ونقصـد بـذلك المغـرب  األدنى تبقى من بالد المغرب
بمتابعة الحملة التي بدأها نحو بالد افريقية ولم يختلـف االبـن " اهللعبد "ولتحقيب هذه المهمة كلف ابنه  األدنى

عن أبيه بحيث تمكن عبد المؤمن بن علي من السيطرة على بالد المغرب الزحف على مدينة باجه ودخلها ثم 
المهديـــة التـــي كانـــت  إلـــىوبعـــدها ســـار ( م1152/هــــ555)توجــه نحـــو مدينـــة تـــونس التـــي اســـتولى عليهـــا ســـنة 

 .نهاجيين وواصل زحفه حتى جبال نفوسه وطرابلس بليبياصاصمة للع
 

بهذه الحمالت التي قادها تمكن عبد المؤمن بن علي من بسط نفوذه على كامل بـالد المغـرب مـن حـدود      
مــرة فــي  ألولالشـرقية وبــذلك يكــون قـد وحــد بـالد المغــرب العربـي  األقصــىمصـر الغربيــة حتـى حــدود المغـرب 

احــدة ولــذلك اعتبـــرت هــذه الفتــرة بالذهبيــة علــى حـــد تعبيــر المــؤرخين فــي حيــاة شـــعوب تاريخهــا نحــن ســلطة و 
 .(1)أيضا تحت سلطته األندلسالمغرب العربي كما كانت 

مــن الجلــوس علــى عــرش بــالد  مكنتــهوبــالرغم مــا حققــه عبــد المــؤمن بــن علــي مــن انجــازات وانتصــارات      
ة حكمــه خــار  منطقــ أعدائــهأنــه واصــل حمالتــه مالحقــا  إالالمغــرب العربــي كوحــدة سياســية ذات ســلطة واحــدة 

ته المنيـة بمدينـة سـال المغربيـة مـن هناك واف إلىوفي طريقة  باألندلسن وتقصد بذلك بقايا المرابطين المتواجدي

                                      

               ،  1295، 1، ط، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب الجزائـر  مختصـر تـاريخ الجزائـرهلل شـريط، محمـد الميلـي، عبـد ا -1
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 األنـدلسسـلطة واحـدة ممتـدة مـن الـى تـدين  األطـرافدولة شاسعة متراميـة  هوراء تاركا( م1163/هـ559)العام 
 حتى حدود مصر الغربية وكان لهذه الدولة علم يمثلها قياإفريوشمال 

، تحـت من حقب وحـدة المغـرب العربـي أوالعبد المؤمن بن علي  رأسهمبهذا يكون الموحدون وعلى 
دولـة مغربيـة موحـدة تحـت  إقامـةسلطة واحدة وفي فترة زمنية واحدة وكان دافعه فـي ذلـك ودليلـه هـو 

 .بالمسلمين  لإليقا الذي يترصد الفرن  األوربيلعالم تكون ندا ل إسالميةراية خالفه 
المشرب للدراسة، بعد لقائه في بجاية بشيخه ابن تومرت، ولكن  إلىلقد رجع عبد المؤمن من طريقه 

 أسـطولهاوجـرى  واألنـدلسسيكون الزعيم غير المناز  لدولة عهمى وحدت بالد المغرب  بأنههل فكر 
ومـا فعلـه ابـن فعلـه شـيخه ابـن تـومرت  لقـد فعـل عبـد المـؤمن مـاالمتوسـط   األبـيضفي عرض البحـر 

وبـــالد  األنـــدلسبالطـــه فـــي مـــراكش مثقفـــي  إلـــىالقحطانيـــة وجلـــب  إلـــىتاشـــفين قبلهمـــا مـــن االنتســـاب 
 ،وقـد كانـت كان يفكر في انه خليفة المسلمين في هذه الرقعـة...وال قبليا إقليمياالمغرب ولم يكن يفكر 

                                      

-علم موحدي ضخم مازال يحفه حتى اليوم من بين الذخائر النفسية بالمدير الملكي بمدينة : كان علم الموحدين            

لوسط دائرة  ا مترا ولها في 1.14م و عرضها 3.34بارة عن سجادة كبيرة طولها وهو ع «Lasheubgous»يرغش التاريخية 
بهذا المرجع من الجوانب    والمربع بنقوش عربية جميلة ويحيطكبيرة صفراء يحيط بها مرجع ذو مقاطع أربعة وقد ملئت الدائرة 
بمزيد من المعلومات انهر . مختلفة  ت فيها أدعيةا دوائر نقشاألربع أحزمة بنية نقشت عليها  يات قر نية بخط ازرب، وفي ذيله

 . 63، ن  1264القاهرة ، مصر،    موحدين في المغرب العربي واألندلسعبد اهلل محمد عنان، عصر المرابطين وال

 -وبالرغم من أن عهد الموحـدين كـان قصـيرا إال أن لـه الفضـل »، "المغربي العربي"تومي في كتابه يقول محمد ال             

           الـذي كـان يحملـه اإلسـالم فـي طياتـه وهـي فكـرة الوحـدة واسـتطاعوا أن ( الحلـم)الكبير في كونه قـد تجـاوز ذلـك الـوهم 

بهــذا تكــون الفكــرة قــد زودت شــعوب المغــرب العربــي بــذاكرة ...واقعــا ملموســا وان يصــبح( األحــالم)ائــرة األوهــام يخرجوهــا مــن د
العمــري ، المرجــع : انهــرللمزيــد مــن المعلومــات  «والتــي ال تنكــر االختالفــات ولكــن تثريهــابعــاد ماعيــة ولكــن بفكــرة متعــددة األج

 .السابب 
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حكامنا يعمل ويفكر تفكيـر  العلم والثقافة في المشرب فمن يا ترى اليوم من  وطيدة مع مراكز عالقته 
 .(1)عبد المؤمن أو ابن تاشفين 

لقد شكلت الدولة الموحدية بحب تجربة رائدة في تاري، تحقيب حلم الوحدة المغاربية كمـا عبـد عـن    
ال فمن الذي يجهـل ...»: ذلك الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في إحدى خطبه حيث يقول وا 

أصـل دولـة الموحـدين ومــا كـان لهـا مــن مسـاهمة فـي بنــاء مجـد المغـرب الغربــي واألنـدلس ورفـع علــم 
اإلســالم ونشــر حضــارته والــذود عــن جهــاده فــي وقــت كانــت تحــوم فيــه حولهــا األخطــار وتنهــال فيــه 

 .(2)«... عليهما صنوف التهديدات
ل هذه الفترة بشكل حلقة وصـل هامـة علـى صـعيد الطـرب لقد أصبح المغرب العربي الموحد خال    

التجاريــة ومبادالتهــا، كمــا شــكل قــوة لهــا حســابها فــي حــوض البحــر األبــيض المتوســط وكــان للدولــة 
الموحديــة تنهيمــا داخليــا للضــرائب حســب إنتاجــه الفــرد وأصــبحت فــي هلهــا مــراكش وتلمســان وفــزان 

ا من احتكاك بين الثقافة االسبانية العربية في منطقة والرباط مدنا جميلة منحصرة بفعل ما اجتمع له
 .(3)شمال إفريقيا

 

                                      

 .91-91العمري، المرجع السابب، ن -   1
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، ووحــدة مغربيــة مســتقلة كيــان سياســي مرتــد عــن المشــرب إقامــةوقــد تمكنــت الدولــة الموحديــة مــن       
نشــوء  إلــى أدىذات مهــاهر تلــك الشخصــية، التمســك باللغــة العربيــة وههــور الخطــر المغربــي وهــو مــا 

التفكيـر، كمـا كـان للتجـاوب مـع فكـرة  أنمـاطتكوين مجتمع ثقافي موحـد التقاليـد و  إلى أدتوحدة تلقائية 
التقســيمات الضــيقة، ممــا أوجــد تيــارات ومســالك و دورا فــي فــتح البــاب لتخطــي الحــدود  اإلســالمية األمــة

مهمـة  راأدو العربـي، حيـث لعبـت المسـاجد والزوايـا المغرب وبنيان لالتصال بين رجال العلم على امتداد 
المغـرب الكبيـر وكانـت اللغـة  ألبنـاءلفـي التوحيـد الثقـافي، كمـا كانـت جامعتنـا الزيتونـة والقـرويين مقصـد 

وكان انتشارها عامـل توحيـد خفـف مـن وطـأة اللهجـات المحليـة التـي  اإلداريةالعربية، لغة الثقافة والنهم 
 .(1) قد تكون عامل تمزب

تحققـت  أن إلـىعصور الوسطى استمرار فكرة الدولة في التطور لقد عرفت تلك الفترة أي فترة ال     
مـرة فـي تـاري، المغـرب مـن  ألولمـداها واكبـر نمـوذ  لهـا علـى يـد الموحـدين الـذين تمكنـوا  أوسعفي 

 .األطلسيالمحيط  إلىجعل المغرب الكبير دولة واحدة من حدود مصر 
الشـعور بوحـدة المغـرب العربـي  أنغيـر لكن هذه الوحدة لم تدم طويال على المسـتوى السياسـي      

 .نلم يمت في ضمير المغاربة وبقي يراودهم حتى األ
 نهـاأإن ما يميز الدولة الموحدية عن غيرهـا مـن الـدول التـي عرفتهـا منطقـة المغـرب العربـي هـو     

لـة دعـوة هـذه الدو  أسـاسالتـي بنيـت علـى  واإلداريـةدعائم حقيقية كانت لها مؤسسـاتها الدينيـة  أرست
 أساسـيالمجـالس الشـورى، التـي تشـكل ركنـا " ابـن تـومرت" أوالهـاالتي امتـازت بالعنايـة الخاصـة التـي 

 أهـلمجلـس  أعالهـا: وجعلها على مستويات ثالثـة ذات شـكل هرمـي، في نهام الحكم الذي وضعه 
 السـبعين وكانـت هـذه المجـالس مؤلفـة مـن ممثلـين أهلالخميس، ثم مجلس  أهلالعشرة ويليه مجلس 

عن مختلف قبائل المصامدة وبعض ممن التحب بالـدعوة مـن رفـاب ابـن تـومرت وهـذه المجـالس هـي  

                                      

 .91مرجع السابب، نالالعمري،  -1
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تمثل اليوم الهيئات التشريعية المكلفة بالنهر في قضايا الدولـة والشـعب علـى مسـتوى الـوطن و التي 
 .(1)كله وتتألف من ممثلين عن فئات اجتماعية معينة

عليها دولة المغرب العربي الموحـد خاصـة فـي  التي قامت يةاألرضلقد شكلت الدعوة الموحدية      
كامـل الـبالد مـن رقـة  11 عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي الذي مسك بسـلطته فـي القـرن

، وقد بدأ عبـد المـؤمن سلسـلة مـن الحـروب بـددت جـيش المـرابطين واسـتولى (2)األطلسيالمحيط  إلى
بعـد ذلـك علــى  أجهــزســان و فـاس وسـبته واغمــات وسـال ثـم فـي عـامين اثنـين علــى مـدن وهـران وتلم

 األنــدلس إلــىهـــ جيشــا 544المــرابطين باســتيالئه علــى عاصــمتهم مــراكش وكــان قــد أرســل فــي ســنة 
علـــى دولـــة بنـــي حمـــاد بـــالجزائر ثـــم طـــرد ده نحـــو الشـــرب فاســـتولى اخـــذ يوســـع بـــال أقصـــىوالمغـــرب 

بـبالده وهكـذا دخلـت  أيضـانس ثم الحب طـرابلس النورمان الذين كانوا قد حلوا محل بني زيري في تو 
 .(3)اإلفريقيل و كل سواحل الشما األندلس إلى باإلضافة، في حوزته 

لقــد عــرف المغــرب العربــي وحــدة مثاليــة اســتثنائية علــى يــد الموحــدين لكــن هــذه الوحــدة لــم تــدم       
فيمـا بينهـا  متنازعـاتت طويال بحيث عرفت المنطقة بداية التمزب وتجلى ذلك في ههور عـدة دويـال

 .(4)األقصىالحفصيون في تونس، الزيانيون في الجزائر والمرينيون في المغرب 
      

 
 

                                      

             مجلة التاري،،  ،(مبدأ الشوري في نظام الحكم بالمغرب العربي خالل العصر الوسيط)، عبد الحميد حاجيات -1

 .24، ن1291الثاني من سنة السداسي  1/1  المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر

 . 93ري ،المرجع السابب ،ن العم -1

 ، ن  1،   1231الحاكمة، دار المعارف مصر،  ، معجم األسرتاريخ الدولة اإلسالميةاحمد السعيد سليمان،  -3

 .194المرجع السابب، ن الجوهري ،-4
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وقد كان ههور هذه الدويالت سببا في التصدي الذي مس الوحدة المغاربية وكرس اشكاال مـن        
 .(1)التقسيمات وحالة من التفكك دامت أكثر من ثالث قرون

العربــي بعــد تجربـــة الموحــدين عصـــرا مــن االنحطــاط التـــدهور وتراجعــا مـــن  لقــد عــرف المغـــرب
 14)الناحيـة االجتماعيــة واالقتصـادية والثقافيــة خاصـة مــع انتشـار مــرض الطـاعون فــي بدايـة القــرن 

عشر، بالمقارنة مع عهد الموحدين لكن رغم هذه الوضعية المتدهورة فإن حلـم تحقيـب وحـدة مغاربيـة 
 .(2) الدويالت بقي يراود قادة هذه

 :عوامل انهيارها - 1
ككـــل الـــدول التـــي قامـــت وزالـــت، عرفـــت الدولــــة الموحديـــة فـــي نهايـــة عهـــدها العديـــد مـــن المشــــاكل 

 :والتحديات تمثلت خصوصا في
عبـد المـؤمن  ءاتبعهـا خلفـاناهيـك عـن السياسـة التـي  األندلسالصرا  بين الموحدين وأعدائهم في  -

الخالفــات المذهبيــة  إلــى باإلضــافةالحاكمــة فقــط  األســرةخالفــة فــي بــن علــي والمتمثلــة فــي حصــر ال
 .(3)"ةابن غاني"ت وخاصة تلك التي قادها والسياسية والصراعات القبلية والثورا

الترف واالنغماس فـي الشـهوات الـذي وقـع فيـه خلفـاء الموحـدين المتـأخرون وهتمـامهم فـي ملـذاتهم  -
 .غير مهتمين بشؤون الدولة والحكم

 .واألندلسالدولة في افريقية والمغرب  أراضيلن تق -
 
 .يضعوا نهاما ثابتا لتولي الخالفة أنالنزا  على الخالفة بين الموحدين ولم يستطيعوا  -

                                      

                ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، ط1، ترجمة كميل ب، دار المجلد المغرب العربي الحديثسمير أمين،  - 1

 .116، ن1291الجزائر، 

 .96المرجع السابب، نالعمري ،  -1

       
 . 13-3نن  ، 1  ،1225، ديوان المطبوعات الجامعية،  تاريخ الجزائر العامالجياللي،  عبد الرحمن بن محمد -3
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وبــالرغم مــن  (1)الجــيش الموحــدي أهــدافوتغيــر  الموحــديناالنهيــار العســكري الــذي أصــاب دولــة  -
كن القول انه بسقوط الموحدين انتهى عهد الدول السالف ذكرها فيم لألسبابضعف الدولة الموحدية 

 . على سائر المغرب العربي نفردهاالكبرى التي تبسط 
للبحث عن فكرة المغرب العربي الموحد  أخرليس هناك من مجال  بأنهتم حديثنا خوت          

غربية كثيرة، الم لألقطارنجدها كامنة في طيات تاريخه العريب وقد تكون دوافعها بالنسبة  إنناسوى 
 األقطارالتي استطاعت بنجا  ان تجمع شمل هذه ( 1112-1143)لكن قيام الدولة الموحدية 

للبحث عن  األساسيوسياسي واحد الفترة زمنية معينة يبقى المرجع  إداريوتوحدها تحت نهام 
 .(1)جذور فكرة المغرب العربي الموحد 

 

 
 
 

 
 
 

                                      

 .141، 141، ن ن1442، مكتبة حسن العصرية، بيروت، 1، طدولة الموحدينعلي محمد الصالبي،  - 1

     1
 1411، دار هومـة ، الجزائـر ،  5،ط  1614،نشاط الطلبة الجزائريين ابان حرب التحرير عمار هالل - 

 .134، ن       

 

. 
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 :اللية ومشروع وحدة المغرب العربيالحركات االستق -0

باستقالل أقطاره  اللوقوف على أهم مراحل كفاح الحركات االستقاللية في المغرب العربي ومطالبته       
داخل إطار عمل وحدوي مشترك يجمع الحركات االستقاللية حول مبدأ توحيد العمل السياسي وتقديم المطالب 

الضروري الكشف عن المناضلين والوطنين الذين ترعرعوا في أحضان هذه الحركات  المشتركة فإن من
الوطنية والذين سيصبحون قادة للحركات الوطنية في المغرب العربي، فهذا الجانب في المغرب العربي لما 

يديولوجيات مختلفة تعارض أو تتفقامتلكته من مناضلين وزعماء وما تحكمت فيه من م حول  يوالت وا 
شاريع وبرامج من اجل تجسيد مشروع استقالل ووحدة المغرب العربي، فبدأت نهضة المغرب العربي مع م

م، هذا بعد تأثر المغاربة بالمشرق العربي وأولى بوادر هذه التأثيرات، هو ظهور حركات 42مطلع القرن 
شباب الجزائري والتي ، وحركة ال7021سياسية مطلبية تمثلت في حركات الشباب التونسي التي تأسست عام 

7070، وحركة الشباب المغربي والتي تأسست عام 7021تأسست هي األخرى عام 
(1). 

حيث انبعثت فكرة وحدة المغرب  7072األولى للنشاط الوحدوي كان مطلع سنة  رفلقد كانت البواد
وتشير المصادر ة رأسهم األخوين محمد وعلي باشا حمبالعربي لدى مجموعات من الشباب التونسيين وعلى 

يده إلى  إال إن هذا األخير كان أول زعيم فكر في ضرورة توحيد المغرب العربي في ميدان الكفاح وقد مد
وفي الوقت نفسه اتصل " اللجنة التونسية الجزائرية"المقاومين الجزائريين وأسس أخوه في برلين لجنة تسمى 

انت فيها البالد تدافع عن كيانها وتتعاون في االستعانة برجال الحركة الوطنية في مراكش أثناء الفترة التي ك
مع المجاهد المغربي السيد العقابي وقد كانت الفكرة السائدة عند هؤالء هو االستعانة بالسلطة العثمانية في 

 إطار الجامعة اإلسالمية لرد الخطر األوربي، 

لغاء الخالفة في ، *ركاتور تأمال من طرف ك 7042سنة  لكن انهزام تركيا في الحرب العالمية األولى وا 
دفع بالحركات الوطنية في المغرب العربي إلى االعتماد على إمكانياتها الخاصة وتنسيق العمل فيما بينها 
لكن ما ميز تلك الفترة هو تضافر الجهود الشبان المغاربة بالداخل مع بعض العناصر المتواجدة بالمشرق 

سلطات االستعمارية، فأنشأوا جمعيات ونواد كما أسسوا لجان مغاربية وأوربا خاصة عند نفيهم من قبل ال

                                                 

 42 -44، ص ص4272دار الحكمة الجزائر، ، طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقيميةمؤتمر معمر العايب، - 7
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بالداخل وشاركوا في مؤتمرات دولية وطالبوا باستقالل دول المغرب العربي، و  7071-7071وأصدروا مجلة 
عمل إال أن مضايقة السلطات االستعمارية لهم أدت إلى أضعاف عملهم، بل إن واصل العديد من الرجال لل

ية األولى عملت محدودية النضال الوحدوي سواء كان ذلك بالداخل أو بالخارج ملحرب العاال ظروف
بقية حبيسة النخبة المغاربية فقط ولم تتعداها إلى أوساط " فكرة الوحدة"إضافة إلى كل ذلك فإن ( المهجر)

ننسى عامل عامة الشعب ويمكن أن نرجع ذلك إلى الحرب وممارسات االستعمار ضد المواطنين دون أن 
األمية التي كانت منتشرة بكثرة في أوساط المغاربية وما يالحظ على النخبة المغاربية آنذاك هو أنها كانت ال 
تفصل بين وحدة المغرب العربي والجامعة اإلسالمية ولذا بدأ واضحا أن النخبة المغاربية كانوا يمزجون فكرة 

نية، وقد فشلت مساعي الوحدة بفشل الدولتين في الحرب، النضال الوحدوي بمفهوم االنتصار للدولة العثما
إلى باريس،  ومع بداية العشرينات من هذا القرن انتقل نشاط رجال الحركة الوطنية لدول المغرب العربي

وطلبه " نجم شمال إفريقيا"من جديد و سجلت في برامج العديد من الجمعيات خاصة فانبعثت فكرة وحدته 
 .(1)شمال إفريقيا

تونس الخضراء أيام عزة وفخار، هي أيام الحزب الدستوري، »: يقول الشهاب عن تونس الخضراءو  
 .«وما إدراك ما هي

 ,«وللجزائر أيام شرف وسؤ، هي أيام جمعية العلماء المسلمين»: ويقول عن الجزائر

لة وللمغرب األقصى أيام بطولة ماجدة وشرف استشهاد هي أيام كت»: ويقول عن المغرب األقصى
 .«العمل الوطني

ويؤكد الشهاب ما يربط هذه األقطار من وحدة بالمعنى الروحي واألدبي فيقول في مقال افتتاحي بعنوان 
 :جاء فيه« الشمال اإلفريقي كيف يجب أن يعالج»

                                                 

المدرسوة  ، 72ع ،مبورزفوي مجلوة ال (0291مالمح التوجة الوحدوي للحركة الوطنية المغاربية إلى غاية )صبيحة بخووش،  -7
 .02ص ، 4222ر ، جويلية ديسمبرالعليا لألساتذة، بوزريعة، الجزائ
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إن االتحاد اإلسالمي والوحدة العربية بالمعنى الروحي والمعنى األدبي والمعني األخوي، هما »
الجبال وال يزوالن، بل هما في ازدياد دائم، بقدر ما يشاهد الناس من عمل في القرن ضد موجودان، تزول 

 .«العروبة واإلسالم، وأما بالمعنى السياسي والمعنى العملي فال وجود إلى اليوم لهما

إننا إذ نمد من »: ما يلي« األيام الخالدة في تاريخ المغرب الحديث»وقد جاء فيه أيضا مقال بعنوان 
اء الحدود الوضعية يد اإلخالص والوالء إلى رجال المغرب اإلبرار، أبناء بالد الشمال اإلفريقي، والى ور 

إنما نمدها إلى إخواننا من األم ...مجاهديهم الكرام األحرار والى رجال الفداء والتضحية منهم على األخص
امة واحدة تشترك في وطن يربط اهلل معهم  ي األصل والنسب، والى الذين خلقهمواألب والى شر كائن ف

األطلس بين أجزائه رباطا وضعته يد اهلل، فال نستطيع أن تحله يد البشر وتسبيك في لغة ودين وعوائد وتقاليد 
مرسومة على صفحات التاريخ، ثم هي شريكة في المحن واآلالم وتصرفات األيام ...وتشترك في أيام خالدة

يوية، وشريكة في اآلمال الفسيحة والنظر إلى المستقبل بأعين متفائلة وشريكة في كل المصالح الدينية والدن
 .(1)«مغتبطة، شريكة فوق كل ذلك في ميدان الجهاد الوطني في سبيل الحرية والتحرير

إن األحزاب الوطنية في كل من تونس والمغرب والجزائر أكدت ارتباط نضالها الوطني الذي تدعم 
الوحدة، ودلت برامجها ومواقفها على تمسكها بخيار الوحدة المغاربية وعقب خالل الثالثينيات بتوثيق عرب 

الحرب العالمية الثانية ونتيجة لالضطهادات التي تعرض لها الوطنيون المغاربة تحول مركز نشاط الحركات 
الجهود  الوطنية المغاربية إلى القاهرة بعد تأسيس الجامعة العربية والتف الوطنيون لتوحيد الصفوف وتكريس

إلنجاح الحركات االستقاللية بالمغرب العربي ومثلت مرحلة تأسيس مكتب المغرب العربي خطوة متقدمة على 
رساء مبادئ وأسس النضال المشترك لكن هذه الخطوة الهامة  طريق هيكلة النشاطات والتنظيمات المشتركة وا 

لسياسية التي كانت تجمع أطرافا متعددة اصطدمت في واقع األمر باالختالفات اإليديولوجية والتناقضات ا
حتى على المستوى القطري، وأظهرت تطورات األحداث على صعيد المغرب العربي فتورا وانقسامات داخل 

 .مكتب المغرب العربي

 :نجم شمال إفريقيا -أ

                                                 

 .22، ص 4220، ، دار المعرفة، الجزائرمقدمة مجلة الشهابعبد الرحمن شيبان،  -7
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، فبين (1)تزامنت اتجاهات الوحدة في المغرب العربي مع حركة سياسية عمالية في المهجر بأوروبا
جة لذلك كان ، اتبعن فرنسا في الجزائر سياسة قمعية ضد القوات الوطنية الناهضة، ونتي7042و  7070

ما تخرج من الجزائر وتلتجئ إلى فرنسا نفسها وقد أصبحت على الحركة الوطنية إما أن تعمل في الخفاء وا  
طنيون أعضاء نشيطين من باريس خصوصا جنة للوطنيين الجزائريين خالل هذا العهد، وحين وجد هؤالء الو 

بين العمال الجزائريين كانوا هناك منذ العقود السابقة، باإلضافة إلى عدد من الجنود المسرحين، ومشجعين 
من األحزاب اليسارية الفرنسية ومن الالجئين السياسيين األجانب، ومتمتعين بحرية أكثر مما في وطنهم، 

في الجزائر، وبالتعاون مع الزعماء اآلخرين إلفريقيا الشمالية قاموا بسلسلة من الحمالت ضد الحكم الفرنسي 
على المشاكل الوطنية نظم الجزائريون في فرنسا تجمعات سياسية وشكلوا المنظمات  نومع األوربيين العاطفي

لد فية، وعندما نفي األمير خاالوطنية، وعقدوا المؤتمرات الصح االجتماعية والمدنية، وخلقوا ووزعوا الصحف
عقد أول  7042، وفي سنة (2)تباعه في فرنسا حيث بقي بعض الوقت، رحب به أ7042ن الجزائر سنة م

وبا الذين توصلوا في الختام إلى اعتماد مطالب حركة الشباب دمن 722مؤتمر للعمال المغاربة وبحضور 
تأسيس نجم شمال كأرضية عمل، وفي األثناء برزت مجموعة من األسماء التي كان لها الفضل في  يالجزائر 

كان أعضاء اللجنة المركزية الخمسة عشر كلهم جزائريين، طالبوا بتحسين الظروف االجتماعية والمهنية 
للعمال المغاربة هذه الجمعية تحولت فيما بعد إلى حزب سياسي بقيادة مصالي الحاج

* 

لشرطة والوالية ، تقارير ا7041و  7042فقد اختلف حول سنة تأسيس نجم شمال إفريقيا بين سنة 
العامة قدمت األمير خالد على انه الرئيس الشرفي لنجم شمال إفريقيا، بل ووجدت بطاقة انخراط مؤرخة في 

                                                 

 ، رسووالة ماجسووتير ، بحووث شيوور منشووور ، معهوود (0299 -0201)االتجاااا الوحاادوي فااي المغاارب العربااي بلقاسووم محموود ،  -7
 .  221 – 221، ص ص  7002التاريخ ، جامعة الجزائر ،

 .214، ص4ج ،4220، ، المؤسسة، دار الرائد، الجزائر ، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد اهلل -4
 *-  هواجر  7بتلمسان،  جند ألداء الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي  ، و بعد ح ع  7101ماي 1ولد مصالي الحاج في
ى فرنسووا و اثنوواء تواجووده ببوواريس اخووتلط بالتيووارات السياسووية و خاصووة اليسوواريين و هنووا ظهوور اهتمامووه بالسياسووة ، و يعوود أبوووا الوو

الحركة الوطنيوة فهوو مؤسوس أول حوزب سياسوي فوي الجزائور المحتلوة وهوو نجوم شومال إفريقيوا، الوذي أصوبح يسومى حوزب الشوعب 
جزائرية  الذي نادي باالستقالل التام بعد انقسام حركة انتصار الحريات الديمقراطية  ، تزعم الحركة الوطنية ال7021الجزائري في 

، للمزيووود مووون 7012إلوووى تيوووارين،  كوووم تووورأس عووودة أحوووزاب و حركوووات سياسوووية و لوووم يووودخل الجزائووور حتوووى تووووفي فوووي فرنسوووا سووونة 
 .742عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص : المعلومات انظر
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جمعية المسلمين  –نجم شمال إفريقيا )على ظهرها صورة األمير وعلى الجهة األخرى كتب  7041
 (.رئيسها الضرفي األمير خالد: الجزائريين والتونسيين والمغاربة

برئاسة جفال سي محمد وكلف بلغول بالعالقات مع األمير خالد،  7042قيل إنه أسس في نهاية 
فخلفه بلغول في الرئاسة إلى أن اعتقل في حمام بوحجر فلفه  7041واستمر جفال رئيسا إلى أن مرض سنة 

 .في الرئاسة مصالي الحاج

لكنه لم يتأسس إال في ربيع سنة  7042والراجع انه كان في ذهن األمير خالد تأسيس النجم سنة 
 .في اجتماع عقد بشارع بروتاني بباريس 7041

وأول جريدة له هي  2222وصل  7040، وفي 2222وصل عدد أعضاء النجم  7041في عام 
استقالل )اإلقدام التي كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية والتي ارتكزت على المبدأ الرئيسي للنجم وهو 

اإلقدام الشمال )، وخلفتها صحيفة 7041ولم يدم نشرها كثيرا فقد منعت في فبراير ( إفريقيابلدان شمال 
، التي أوقفت بسرعة أيضا، فاضطر النجم للعمل نشري السري من خالل النشرات والتجمعات في (اإلفريقي

 .(1)المقاهي والمنازل

  برنامج النجم: 

قالل الجزائر في إطار المغرب العربي الذي في كان وقد كان برنامج نجم شمال إفريقيا يدعو إلى است
، هذا الطرح مصالي الحاج الذي يعرف بشخصيته (2)يعتبره كيانا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واحد وقد أعلن

، 7041القوية واستماتته في النضال، ففي مؤتمر رابطة الشعوب المستعمرة المنعقدة ببروكسل في فيفري سنة 
حاج بمطلب االستقالل بل تطرق لبعض مقوماته أيضا مثل تأسيس جيش جزائري بعد لم يكتف مصالي ال

 .انسحاب الجيش الفرنسي عن الجزائر والقيام بإصالح زراعي واسع

                                                 

 . 742السابق، صبن خليف، المرجع   -7
 . 111، 111سعدي، المرجع السابق، ص ص -4
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شمال إفريقيا، كان السباق قبل شيره في استعادة سيادته على  ن لنا من خالل هذه المطالب أن نجميتبي
على أساس أن عمل في سبيل ذلك لجميع الوسائل السياسية منها والثورية أراضيه وتحريرها من االستعمار، وال

تل الجزائر بالقوة وال يمكن أن يرحل إال بالقوة، لكن من خالل قراءاتنا لنص المطالب االستعمار الفرنسي اح
على التي كان النجم قد طالب بها في برنامجه، نجد انه لم يحدد وسائل تحقيق االستقالل، وهو أمر يبعث 

التساؤل حيث أن طرح فكرة االستقالل مجردة عن آليات تحقيقها تصبح دون معنى وما يؤكد ذلك الغياب 
سنة على سقوط مدينة الجزائر، حيث 722الكلي لدور الحزب في التصدي لالحتفاالت المحضرة بمرور 

 .نية اعتبرت هذه االحتفاالت نهاية الجزائر المسلمة وميالد الجزائر المسيحية الالتي

  ردة فعل السلطات االستعمارية: 

وكانت ردة فعل السلطات االستعمارية على نشاط نجم شمال إفريقيا متمثلة في حله وذلك في نوفمبر 
بحيث انه لم يرق لها أن ترى عمال سياسات وتنظيميا مؤسسا لحركة وطنية مثل نجم شمال إفريقيا  7040

ائريين مهاجرين تونسيين ومغاربة، والذين سرعان ما استحبوا الذي كان يضم في صفوفه باإلضافة إلى الجز 
من صفوف النجم ليلتحقوا بحركاتهم الوطنية في بلدانهم، فأصبح النجم تنظيما سياسيا جزائريا بحتا، وعلى 
الرشم من هذا االنسحاب بقي زعماء النجم يطالبون باستقالل المغرب العربي ككل وقد اعتبرت اإلدارة 

مشاركة مصالي الحاج في مؤتمر دولي ببلجيكا ومطالبته باالستقالل التام عن فرنسا هو محاولته  االستعمارية
 .(1)لتدويل قضية االستعمار ببلدان المغرب العربي

نجم شمال إفريقيا، قرر مصالي الحاج ورفاقه مواصلة نشاطهم النضالي دون انتمائهم إلى أي  بعد حلو 
للتعريف بحركتهم وأعلنت منذ  7022في أكتوبر ( األمة)اسم صحيفة  منظمة أو حزب أخر، فقرروا إصدار

ظهورها بأنها جريدة تدافع عن مصالح التونسيين والجزائريين والمغاربة وكانت تطبع عدة أالف النسخ ورشم 
ل أن السلطات الفرنسية قد منعتها من دخول إفريقيا الشمالية فإن القائمين عليها كانوا يوزعونها سريا، ونق

النجم  ر ونتيجة لهذا النشاط الذي أظهرهمطالب االستقالل بواسطة هذه الوسيلة اإلعالمية إلى داخل الجزائ

                                                 
-7022شيالنوووي السوووبتي، عالقوووة جبهوووة التحريووور الووووطني الجزائريوووة بالمملكوووة المغربيوووة أثنووواء الثوووورة التحريريوووة الجزائريوووة،  -(1)

 . 21 -22، بحث شير منشور،  ص ص4272م، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 7014
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مع االحتفاظ بجميع هياكله ووسائله، لكن تدخل القضاء " نجم شمال إفريقيا المجيد"قرروا تغيير اسمه  فقد
قانونا وحكم على أعضائه بأحكام متفاوتة مة محظورة متهما النجم بقيام نشاط باسم منظ، 7022الفرنسي سنة 

 .(1)منها الحكم بستة أشهر سجنا وبغرامة مالية قدرها مائتي فرنك منذ مصالي الحاج

 االتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا: 

االتحاد الوطني "مهما يكن من أمر فإن قادة النجم قد قرروا تأسيس تنظيم سياسي جديد يدعى و 
ويبدو أن هذه التسمية كانت متعمدة، وهذا ربما للتخلص نهائيا من العالقة التي تربط  "لمسلمي شمال إفريقيا

النجم بالحزب الشيوعي الفرنسي الن النجم لم يلق صدى واسعا في الجزائر بما يرجع ذلك إلى انتمائه 
ا هو شيوعي، وارتباطه بالحزب الشيوعي الفرنسي ومن الطبيعي جدا بالنسبة للجزائريين أن ينفروا من كل م

وعندما أدرك مصالي الحاج ذلك عرف بأنه أصبح من الضروري فكل االرتباط الذي يربطه بالشيوعيين 
الفرنسيين الذين كانوا يستخدمون الجزائريين كورقة انتخابية ال أكثر، وربما الن مصالي الحاج انتمى من 

حدث معه بعد تأسيس جمعية العلماء  اكتساح العلماء اإلصالحيين للساحة السياسية الجزائرية وهذا ما
والسنوات المطروح هو ما مضمون برنامج الحزب الجديد وما مصيره في  7027المسلمين الجزائريين عام 

 .(2)ظل مالحقته االستعمار الفرنسي العضائه واعتقالهم والزج بهم في السجون؟

التحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا ولإلجابة على هذين السؤالين يمكن أن نقول أن البرنامج الجديد ل
 :إضافة إلى ما ذكرناه سابقا يتضمن ما يلي

  برنامج االتحاد الوطني لمسلمي شمال افريقيا: 

 (.4مادة )تحرير مسلمي شمال إفريقيا ماديا وروحيا  -

ضم مسلمين من كافة شمال إفريقيا إلى الجمعية والعمل على تربيتهم تربية وطنية واجتماعية،  -
 (.2مادة )الدفاع عن مصالحهم الوطنية والمادية والروحية و السياسية واالجتماعية و 

                                                 

 . 742، 744،ص ص 2ج ،4220، ، دار الرائد، الجزائر، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد اهلل،  -7 
 

 .21، المرجع السابق، صشيالني  - 4
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 (.2مادة )تستعين الجمعية بالوسائل الممكنة لتحقيق شاياتها ومنها القيام بالدعاية الالزمة  -

وربما  ريالحظ أن هذا البرنامج جاء معتدال ولم ينص صراحة كالبرامج السابقة على استقالل الجزائ
 .يعود ذلك إلى كون النجم كان يمر بفترة عصيبة بسبب األحكام الصادرة بحق بعض قيادته

جويلية  2بعد إلغاء محكمة السين بتاريخ  7022ويبدو أن النجم عاد إلى إتباع برنامجه المعتمد عام 
ها م والقاضي بحل النجم وبذلك أصبح النجم جمعية سياسية معترفا ب7040الحكم الصادر عام  7022
 .(1)رسميا

 71ما اضطره إلى الفرار لسيوسرا في م مصالي الحاج السلطات الفرنسية اعتقال ومرة أخرى حاولت
وهناك قام مصالي بنشاطات مكثفة لصالح القضية الجزائرية حيث قدم مذكرة إلى عصبة وألقى  7021جانفي 

عرف في مدينة جنيف على المفكر أمام رئيسها كلمة قصيرة تعرض فيها عن الوضع في إفريقيا عامة كما ت
اإلسالمي السوري األمير شكيب ارسالن الذي سمح له بالمشاركة باسم النجم في المؤتمر اإلسالمي األوربي، 

 71باريس في  وا على السياسيين، فعاد مصالي إلىوبقي هناك جاءت حكومة الجبهة الشعبية واصدرت عف
 2ال إفريقيا وهذا بعد أن أصدرت محكمة باريس في ينشط في إطار قانوني ضمن نجم شم 7021جوان 
 . (2)م حكما7022جويلية 

 

 

 

 

                                                 
،  دوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي واالجتماعي، المؤسسة الوطنية حزب الشعب الجزائريأحمد الخطيب،  -7  

 .712، ص7، ج7011، للكتاب، الجزائر

 

 .20، المرجع السابق، صشيالني  -9 
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أوت  4، والقاضي بحل النجم ومن باريس انتقل مصالي يوم7040سنة  ريقضي بإلغاء الحكم الصاد
ألول مرة بعد تأسيس النجم وهذا للمشاركة في المؤتمر اإلسالمي الجزائري  ةإلى الجزائر العاصم 7021
، وبعد (العاصمة)قى أثناءه خطابا حماسيا أمام حشد كبير من المواطنين في الملعب البالد بالعناصر حيث أل

أن عبر في المقدمة عن تأييد لفكرة المؤتمر اإلسالمي حيث الشعب الجزائري على مواصلة النضال وندد 
لحاق الجزائر االندماجي وقرارات المؤتمر اإلسالمي المطالبة بسياس *"ليتبلوم فيو  "برنامجب ة االندماج وا 

بفرنسا وألح جهارة ألول مرة على ارض الجزائر باالستقالل التام للجزائر، ومن يومها أصبح النجم سواء في 
العاصمة أو المدن الجزائرية األخرى يعمل جهارة دون خوف من بطش االستعمار، فتضاعف جراء ذلك عدد 

حدى وثالثين قسمة قيدا لتكوين وهذا ثال 7021القسمات إذ بلغ في بداية جانفي سنة  ثين قسمة عاملة وا 
بالرشم من إرهاب البوليس االستعماري الذي كما في وسعه لعرقلة نشاط النجم سواء عن طريق االعتقاالت أو 
المداهمات ونظرا لدوره النشيط في الجزائر وفرنسا ومطالبه االستقاللية قررت حكومة الجبهة الشعبية حل 

بتهمته المس بسلطة و سيادة الدولة  7021جانفي  41ل إفريقيا بمرسوم صدر بتاريخ حزب نجم شما
 .(1)الفرنسية

انتهى إذن الصراع السياسي بين السلطات الفرنسية ونجم شمال إفريقيا بحل هذا األخير شير أن قرار 
لجزائري، يا ترى حل النجم لم يفشل عزيمة أعضائه بمواصلة نضالهم السياسي فقرروا تأسيس حزب الشعب ا

هل هذا الحزب هو امتداد الحزب نجم شمال إفريقيا؟ هل هي نفس المطالب التي كان يتبناها النجم؟ ذلك ما 
 .(2)سنحاول اإلجابة عليه

                                                 

 ، ص4220، 4، دار المعرفة، الجزائر،ج  الجزائر خاصة 0219الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى ، عمار عمورة -7 
420.  

 .20السبتي، المرجع السابق، ص  -4   

س فيوليت و يتكون المشروع من ثمانية ابواب و خمسين مادة في بادئ االمر كان المشروع المقترح معروف بإسم موري -*
تتضمن اصالحات حيث تعطي بعض الحقوق للجزائريين متساوية مع الفرنسيين و كذلك اصالح التعليم و االصالح الزراعي ، 

وصول حكومة و بعد  7021و الغاء المحاكم الخاصة ، لكن مستوطنون االوروبيون عارضوا هذا المشروع بشدة ، و في سنة 
فرحات : للمزيد من المعلومات انظر , الجبهة الشعبية أعاد رئيسها مشروع فيوليت و اصبخ يسمى مشروع بلون فيوليت 

 . 721، ص   7014عباس، ليل االستعمار ، نفله الى العربية ابو بكر رحال ، مطبعة فضالة المحمدية ، المغرب 
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بفكرة وحدة "قد اعتبر كثير من الكتاب، وبخاصة الفرنسيين، إن النجم هو أول من نادي وبشكل عام ف
والواقع أن هذه الفكرة قد بعثت مع مطلع القرن العشرين، وهي  0291سنة  بداية من والدته" المغرب العربي

بعناصرها الجزائرية " جزائرية"أوشل في التاريخ، كما أن هؤالء الكتاب نظروا إلى النجم على انه جمعية 
ن هناك الجزائريين ونح إال باالسم، ألنها مؤسسيها أصال " مغاربية"ومناضليها، وقد ذكر احدهم أنها لم تكن 

بعناصرها بقدر ما يهمنا اتجاهها الوحدوي وتعلق من ضلها بفكرة " جزائرية"ال يهمنا كون الجمعية كانت 
الوحدة المغاربية والدفاع عنها من أول وهلة لتأسيس جمعيتهم ومحاوالتهم في ربط العالئق مع أخواتهم 

 .(1)المغاربة في تونس والمغرب األقصى

طنية الجزائرية كان مع دخول النجم إلى ارض الجزائر وبداية من تأسيس وعلى كل فالمنعرج نحو الو 
حزب الشعب الجزائري، لقد كان النجم يمثل االتجاه الوحدوي المغاربي من خالل برامجه وقوانينه وأبياته 
 وممر جاناته ولقاءاته، رشم أنه كان قبل كل شيء منظمة جزائرية بعناصرها وقيادتها، فقد تعامل مع كثير
من المغاربة، الذين سرعان ما شادروه، ومع ذلك فغنه ظل دائما يؤكد على وحدة بلدان المغرب العربي 
الثالث ويطالب باستقالله، وكثيرا ما قدم مطالب مطالب خاصة بكل بال من البلدان الثالثة شير أن مشكل 

ومع دخول النجم إلى الجزائر  كان دائما هو انشغال الحزب األول( ملحقة فرنسية)الجزائر، لوضعها الخاص 
بالزوابع "واتجاهه نحو العمل القطري، نبدأ مرحلة أخرى من النشاط المغاربي، ولكن في ظروف أخرى مليئة 

 .(2)الدولية والمحلية" والعواصف

 

 

 

 

 

                                                 
 .421، 421بلقاسم، المرجع السابق، ص، ص  -(1)

 .412، صنفسه -(2)
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 :حزب الشعب الجزائري -ب

ة تم االتفاق بين منذ أن انتقلت الحركة من باريس لتستقر في الجزائر في ورشم االضطهاد والمحاضر 
 .(1)أعضاء فرع الجزائر لنجم إفريقيا الشمالية على تأسيس هذه الحزب

وكان قرار إنشائه قد تم 7021مارس سنة  77والذي نقصد به حزب العب الجزائري، والذي ولد يوم 
ي باالتفاق مع أعضاء فرع الجزائر وأعضاء اللجنة المركزية الذين منهم مصالي وعيماش وراجف وموساو 

رابح وشيرهم وكانت أهدافه ال تختلف في جوهرها عن أهداف النجم بعيدة المدى وهي إنشاء حكومة وطنية 
وبرلمان و احترام األمة الجزائرية، واحترام العربية اإلسالمية وقد شبهه بعض الكتاب عند ميالده بالحزب 

 .(2)الدستوري التونسي أو بكتلة العمل المغربية

لتأسيس حزب الشعب الجزائري عبر عن توجه توجهه الوحدوي ونادي باالستقالل ومن الوهلة األولى 
إن »: التام للمغرب العربي وتجلى ذلك من خالل جريدة األمة التابعة له التي كتبت في إحدى مقاالتها

الجزائر ليست ملحقة بفرنسا بأي شعور إن لم يكن شعور الكراهية التي بعثها في قلوبنا مائة سنة من 
مليون من الكائنات البشرية عبودية منحطة، أن وطننا هو  22ستعمار، وباسم الجمهورية الفرنسية يعاني اال

ذا كانت إرادتنا في العيش أحرار تعد معاداة لفرنسا فنحن  المغرب العربي، ونحن مخلصون له حتى الموت، وا 
نية، أصبح حزب الشعب الجزائري يدعو وبعد انتهاء الحرب العالمية الثا «معادون لفرنسا وسنكون كذلك لألبد

إلى تكوين جبهة واحدة وموحدة من التونسيون والجزائريين والمغاربة للنضال ضد الجبهة االمبريالية وتطور 
هذا التوجه ليصبح أكثر جذرية، منذ المؤتمر السري الذي عقده حزب الشعب، حركة انتصار الحريات 

قديم مشروع للعمل المسلح على المستوى المغاربي وذلك بتكوين يزدين، حيث تم ت 7021الديمقراطية عام 
منظمات شبه عسكرية مثلما هي في الجزائر كمرحلة أولى، ثم دمج هذه المنظمات في قيادة أركان عليا 

 .(3)واحدة تقود العمل المسلح وتعممه في كامل المغرب العربي كمرحلة ثانية
                                                 

ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،  ،عنوان ثورة ودليل نوفمبر:  FINحزب جبهة التحرير الوطني مناضلي إدريس،  -7 
 .22، ص4222

 
 .722سعد اهلل، المرجع السابق، ص  -4

 
 .42، 24العايب، المرجع السابق، ص، ص  -2
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أي بما في ذلك العنف الذي أصبح األمل " الل بكل الوسائلاالستق: "كان حزب الشعب يقول في أدبياته
 1الوحيد خاصة بعد تفشي ظاهرة تزوير االنتخابات والقمع الوحشي الذي سلط على المظاهرات السلمية في 

، لكن قبل التفكير في الثورة المسلحة ال بد من التفكير في أداتها، لذا قرر المؤتمر األول لحزب 7022ماي 
التي أسندت للمرحوم محمد بلوزداد و حسب *" المنظمة الخاصة"تكوين  7021افريل  72عقد في الشعب المن

أن القيادة كانت تراهن على حرب عالمية ثالثة بسبب ( عين عضوا في المكتب السياسي)المناضل أحمد بودة 
ئا إلعالن الحرب ظروف الحرب الباردة ومن ثمة ضرورة االستعداد لها حتى إذا ما اندلعت كان الحزب مهي

على االستعمار الفرنسي، لكن األحداث بينت فيما بعد أن الرهان كان خاسرا، لذا عندما تقدم حسين أيت 
وهنا وجدت القيادة نفسها أمام  7021احمد بتقرير المشهور أمام اللجنة المركزية المجتمعة في ديسمبر 

مل وأما على القيادة أن تختار بين الشروع في اختيار صعب، فالتقرير يبين أن المنظمة أصبحت جاهزة للع
، علما أن الفترة بين قيام أي تنظيم سري وبداية العمل ال يجب أن  العمل المسلح أو حل المنظمة الخاصة

ال انكشف أمره وفشلت مخططاته وحاولت القيادة أن نتفادى المأزق بطريقة بين بين ال ئورة وال : تطول، وا 
 .!لبية وهو موقف تبين فيما بعد خطاههكذا كان رأي األش !حل

، مما أوقع قيادة الحزب في مأزق 7022وظهر الخطأ خاصة عندما اكتشف أمر هذا التنظيم سنة 
 .هل تتبنى المنظمة أم تنكرها؟: أخر

هكذا كانت تسمى المنظمة الخاصة من باب التستر لتطرح نفسها " العظم"ومرة أخرى تعود مسألة 
ماذا تفعل بمات بقي من المنظمة الخاصة وجوبا على السؤال، كونت اللجنة : حزببإلحاح على قيادة ال
برئاسة مصالي لدراسة المسألة جيدا واقتراح الحل المالئم وانتهت هذه اللجنة  7027المركزية في ربيع 

                                                                                                                                                             

 
ة السرية العسكرية أو الشبه عسكرية ، أو الجناح المسلح لحزب حركة االنتصار اطلقت عليها عدة تسميات منها المنظم  -*

كما اطلق عليها اسم العظم ، وكذلك تسمية الشرف العسكري ، و هي تسميات مقبولة لكن تسميتها الصحيحة هي المنظمة 
يز عن الحركة السياسية السرية التي الخاصة ، و هذا استنادا للمناضل احمد محساس الذي يعد واحدا من مسؤوليها فجعلها تتم

 . 722العمري ، المرجع السابق ، ص : للمزيد من المعلومات أنظر الى . يقصد بها حزب الشعب الجزائري 
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الوقت حل ما بقي من التنظيم دون التخلي عن مبدأ الكفاح المسلح في انتظار : الخاصة إلى القرار التالي
 : المناسب تكوين تنظيم جديد ومن أهم الشروط التي وضعت لبعث الجناح العسكري

 .تحديد موعد الثورة مسبقا -7

 .توفير اإلمكانيات المادية السيما األسلحة -4

 .التنسيق مع األشقاء في المغرب وتونس -2

 . (1)ضمان تغطية عربية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي -2

إلى تنسيق العمل الثوري مع العناصر الثورية في تونس والمغرب ( OS)  ن سعي أعضاء وبالرشم م
إال أن محاوالتهم بادت بالفشل بعد ما منحت فرنسا االستقالل لتونس *الملتقين حول عبد الكريم الخطابي 

ونذكر  7021ولكي ال نطيل الحديث في هذه النقطة نرجع القليل للوراء بالضبط عام  7021والمغرب عام 
بعض نشاطات الحزب في المجال السياسي، فقد نظم الحزب حملة لتوزيع شعار األمة كذلك سجل الحزب 

" بطاقات التضامن"بيعت  7021النشيد الوطني على اسطوانات ومنع عليها اسم أشنية مستعارة وخالل عام 
ر شكيب ارسالن بخط يده التي تحمل صورة مصالي الحاج من ذلك مثال الصورة التي كتب عليها األمي

المجاه األكبر األستاذ مصالي الحاج رئيس حزب الشعب الجزائري، سجين بربروس ولو كانت " العبارة التالية 
وهناك بطاقات الصقت " الشبيبة اإلسالمية كلها على نمط لتحرر اإلسالم من زمن طويل، شكيب ارسالن

الحبيب بورقبة، مصالي الحاج، عالل : ائر والمغربعليها صورة زعماء األحزاب الوطنية في تونس والجز 

                                                 

 .11- 12صص ، 4220الجزائر، ، ، دار هومة شخصية وطنية 92شهادات "رواد الوطنية : محمد عباس -7 

 
التي تقطن جبال الريف المغربية ، انخرط في سلك االدارة " اوريا شل"زعيم قبيلة ، ورث الزعامة عن ابيه  7114ولد عام  -*

االسبانية بمليلية ، انتخبته قبيلته خليفة ألبيه ، و دخل مرحلة جديدة بدأها بإكمال ما كان قد بدأه والده فجهز حملة ضد 
تدخل لمصلحة االسبان و تمكنوا من القضاء على و بعد انهزام االسبان أمام الخطابي قرر الفرنسيون ال 7047االسبان سنة 
طلب اللجوء السياسي من سلطات مصر و بذلك تابع نشاطه السياسي و ساهم  7020و نفييه ، و في سنة  7042ثورته سنة 

انظر :للمزيد من المعلومات .  7012مساهمة فعالة في أعمال لجنة تحرير المغرب العربي و بقي في مصر الى ان توفي سنة 
 . 41الى العايب ، المرجع السابق  ص 
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الفاسي، كذلك بيعت صورة ارزقي كحال عضو قيادة الحزب الذي توفي في السجن وبيعت بطاقات لمساعدة 
من حزب الشعب الجزائري لصالح فلسطين واعتمد الحزب أيضا وسيلة : "عرب فلسطين جاء في أعالها

وذلك رشبة منه في اختيار مدى قدرته على السيطرة على مسيرة اإلضراب على شرار ما يتبع في فرنسا 
إلى إضراب عام تضامنا مع  7001الحياة العامة ومدى تجاوب األهالي معه، فدعا في العشرين نوفمبر 

الحزب الدستوري الجديد في تونس ولكن النجاح على ما يبدو كان جزئيا بسبب تدخل اإلدارة ومالحقة دعاة 
 .(1)اإلضراب

 7041منذ  يبين المبادئ الدالة على التضامن والوحدة المشتركة التي قام عليها التيار االستقالل ومن
والذي ربط مبدأ الوحدة باالستقالل التام ألقطار المغرب العربي وهو المبدأ الذي استمرت جبهة التحرير 

، حيث أكدت على (2)رالوطني متبينة له حتى االستقالل وعبرت عنه بوضوح من خالل بيان أول نوفمب
ضرورة ارتباط الثورة بدائرة المغرب العربي والعمل على تحقيق االستقالل التام ووحدة الشمال اإلفريقي 

، "إطار الشمال اإلفريقي"والهدف من عملنا ومقومات وجهة نظرنا األساسية التي تهدف إلى االستقالل في "
ضد العدو المشترك الذي ما فتئت "جسيد الوحدة المغاربية ويسجل البيان تأسف الثوار الجزائريين على عدم ت

و مما يالحظ في هذا الميدان إننا كنا منذ مدة طويلة أول الداعيين إلى الوحدة "...تدعو إليه الحركات الوطنية
ث أحدا"في العالم، هذه الوحدة التي لم يتح لها مع األسف التحقق أبدا بين األقطار الثالثة، فأكد البيان أن 
 .(3)المغرب وتونس لها داللتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال إفريقيا

فحزب الشعب قام نشاطات تضمنت المطالبة باالستقالل لكن في نطاق الشرعية خالفا للزعيم الذي 
الفرنسية وفي  ضلعار يطالب باالستقالل التام عن فرنسا ويمكن أن نفسر ذلك بان مطلب النجم كان على ا

وسط فئة قليلة من المهاجرين الجزائريين مما جعل السلطات الفرنسية تطمئن على ذلك ألنه ال يشكل خطورة 
بالنسبة لها عكس حزب الشعب الذي كان ينشط أساسا داخل الجزائر مما قد يشكل خطورة كبيرة على 

                                                 
  

 . 422 -424الخطيب، المرجع السابق، ص ص  -7

، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، (0219-0291)، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني ازشيدي محمد لحسن -4 
 .721، ص7010

، 72في مجلة المصادر، ع ( في دعمهالبلدان المغرب العربي البعد المغاربي للثورة الجزائرية ودور ا)عبد اهلل مقالتي  -2 
 .4221الجزائر، 
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ات التي أدلى بها مصالي الحاج أمام قاضي مستقبل االستعمار الفرنسي في الجزائر وبالرشم من التصريح
التحقيق والتي هي تصريحات خالية من أي لغة عنف أو ثورة بل هي في تحقيقه عبارة عن تنازالت قدمها 
زعيم حزب الشعب، ربما لكي يفلت من عقاب السلطة القضائية الفرنسية التي تعب من سجونها كل ما تمثل 

 .لة التي كانت تقدمها ضده السلطات اإلدارية الفرنسيةأمامها مستندة على التقارير الباط

 لقد أصدرت في حقه المحكمة االستعمارية عامين سجنا نافذا، نواصل رفاق مصالي الحاج نضالهم
حيث فاز مرشح الحزب، مما يدل على أن  7020التي نظمت في افريل  السياسي بمشاركتهم في االنتخابات
بميل  ته السياسية أن يتغلغل في أوساط الشعب الجزائري الذي أصبحكنحزب الشعب الجزائري استطاع بح

ناهض لسياسة االستعمار الفرنسي ملكار وبرنامج حزب الشعب الجزائري اتبنيه أفإلى ممثلي الحركة الوطنية ب
في الجزائر ونتيجة لهذا الفوز االنتخابي الذي حققه مرشح حزب الشعب الغير معروف خالفا لمنافسيه 

 .وفينالمعر 

عاد إلى نشاطه من جديد وبقوة كبيرة مما  7020أوت  41وبعد خروج مصالي الحاج من سجنه في 
اقلق سلطات االحتالل إذ رأت في شخصية مصالي أن األمن الوطني معرض للخطر بسبب نشاطاته 

يقاف جرائده، األمة وال 7020سبتمبر  40المعادية لفرنسا، فأصدرت في  برلمان قرار بحل حزب الشعب وا 
الجزائري، والشعب عن الصدور باإلضافة إلى إصدار أمر بالقبض على مصالي مرة ثانية بعد شهرين من 

ستة عشر سنة سجنا نافذا مع األشغال الشاقة والنفي لمدة عشرين  7027إطالق سراحه حيث حكم عليه عام 
 .سنة وحجز أمالكه

يعا ولكنه لم يتحطم كانت الحرب العالمية أمام هذا الوضع الذي ال إليه حزب الشعب الذي سقط سر 
والتي أثقلت كامل الجزائريين بدفعهم إلى جيهات القتال من اجل فرنسا التي  7020الثانية قد اندلعت في 

7022هزمت في جوان 
(1). 

 لعب دور ال يستهان به ، وفي األخير نستخلص أن حزب الشعب الذي حل محل نجم شمال إفريقيا
الوحدوي، بل وجعله من أولوية األولويات حيث أكد في برنامجه على ضرورة تكوين فيما يخص النضال 

                                                 

7
 .22، 24ص، المرجع السابق، ص شيالني - 
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للنضال ضد الجبهة االمبريالية ،  ومناديا بنفس المطالب جبهة واحدة من التونسيين والجزائريين والمغربيين 
ن كانت قبل الحرب العالمية الثانية مجملها  طنية كلما دعت مجرد شعارات ترفعها الحركات والجمعيات الو وا 
شكال أخر حيث انتقل من مستوى الشعارات إلى مستوى أكثر  الضرورة إلى ذلك فإن الوضع بعد الحرب اخذ

(1)فعالية تجسد في إقامة هياكل أنيط لها العمل والنضال الوحدوي
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .02المرجع السابق، ص: بخوش  -7 
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 :الحزب الدستوري التونسي  -ج
الحركة الوطنية التونسية برياح التغيير التي حصلت في  بعد انتهاء الحرب العالمية االولى تأثرت       

العالم و المتمثلة في دعوة الشعوب الى االستقالل ، و تقرير المصير و من بين مبادئ الرئيس االمريكي 
الداعية الى حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ، و كذلك تأثرت الحركة التونسية بأهداف  41" ويلسون"

التحرر العالمية و نضاالت الشعوب من أجل الحرية و االستقالل الوطني ، و في ظل هذه و مبادئ حركات 
، و كان من " حزب الدستور" المتغيرات الدولية بادر مجموعة من الشباب الى تأسيس حزب أطلق عليه 

:  ، الذي تولى رئاسته منذ تأسس في تونس ب*1"الشيخ عبد العزيز الثعالبي"ابرز زعماء هذا الحزب 
و كان للحزب أهداف مرحلية تمثلت في المطالبة ببعض االصالحات السياسية و  4291مارس 41

االجتماعية ، و أهداف اخرى بعيدة متمثلة في االستقالل الكامل لتونس بأيديولوجية عربية اسالمية و في هذا 
يمثل في تونس أو " لبيعبد العزيز الثعا"االطار تدخل مساهمة الحزب في قضية المغاربية و كان الشيخ 

أصبح يقود  4242الداعي الى االستقالل الكامل لتونس لكنه مع سنة " االتجاه الثوري" النخبة التونسية 
، و تصريحات الشخصيات "ويلسون"العربي االسالمي الداعي الى االستقالل وفق مبادئ " الواقعي" االتجاه 

سرعان ما رضخ اتجاهه ، بعد خيبة االمل في مؤتمر فرساي  الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية ، و لكن
" الى التيارين االصالحي و المعتدل اللذين سيطر على اتجاه الحزب الدستوري ، و من هذه الناحية فإن 

بالجزائر الذي طالب باالستقالل ثم تراجع الى " االمير خالد"تكتيك الشيخ الثعالبي يشبه الى حد ما تكتيك 
الى فرنسا دعا العمال " االمير خالد" االصالح السياسي و االجتماعي للجزائريين و عندما نفي المطالبة ب

المغاربة المهاجرين الى التكتل و الوحدة فبعث هناك حركة عمالية مغاربية ، وكذلك الثعالبي بتونس ، اذ فتح 
له الى حركة مغاربية ، يتاح من االبواب المغاربة في الحزب الدستوري فإرتبط عدد من الجزائريين به لتحوي

                                                 

رب ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغ) تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و المعاصر احمد اسماعيل راشد ،  -1
 . 727، ص  4222، دار النهضة العربية ، بيروت ،  7، ط ( ا موريطاني

جريدة سبيل  الرشاد ، سافر الى  7101، درس بالزيتونة ، و اصدر سنة  7112هو من اصول جزائرية ولد بتونس سنة  -*
القضية ، شارك في تحرير جريدة التونسي و عرف بنشاطه النضالي من أجل  7024و  7101طرابلس و مصر و تركيا بين 

اسس مع الوطنيين التونسيين الحزب  7042التونسية و قضايا العالم العربي االسالمي مع حركة الشباب التونسي ، و في سنة 
الدستوري التونسي ، ابعدته السلطات الفرنسية ، فهاجر الى المشرق و بقي متنقال بين مصر و العراق و الهند ثم عاد الى 

 . 722بلقاسم ، المرجع السابق ، ص : للمزيد من المعلومات انظر الى . 7022سنة تونس و بقي بها الى ان توفي 
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خالل ألبناء المغرب العربي دفع جهودهم متضامنة لنصرة قضيتهم و رفع نير االستعمار الفرنسي المسلط 
عليهم و لقد ساهم الجزائريين في تأييد الحزب الدستوري سواء منهم المقيمون في تونس أو من الجزائر فكانوا 

 1.نوا أفكاره و دعوا له في الجزائر و مونوه باالموال من أعضائه و شاركوا في إدارته و تب
 

و بعد احداث ماي ، اتصل مسؤولون  4211فقد عمل حزب الشعب الجزائري على التضامن المغاربي ففي 
اتجه وفد الدكتور لمين و  4211بقادة الدستور بتونس و في عام " شاذلي المكي "من الحزب ، و منهم 

الدستور و االستقالل : االقصى ، كما تم توقيع اتفاق بين االحزاب الوطنية الثالثة فياللي مبارك الى المغرب 
و حزب الشعب الجزائري يقضي بعدم تفاوض اي حزب مع فرنسا بصفة احادية ، حيث وجب قبل كل شيء 
توضيح مستقبل البلدان الثالثة للمغرب ، و كان العمل االكثر أهمية قد جرى بالقاهرة ، حيث تمكنت 

لحركات الوطنية المغاربية من تنسيق نشاطاتها ، كما كان حزب الشعب الجزائري ، الحركة من أجل انتصار ا
الحريات الديموقراطية الوحيد الذي مثل الجزائر بلجنة تحرير المغرب المؤسس بالقاهرة من قبل االحزاب 

: " بل سوى من لدن أحزاب االستقالل الوطنية لشمال افريقيا ، و في الحقيقة ، لم يكن البرنامج المتنبي ليق
تحرير بلدان المغرب العربي من السيطرة االجنبية و جالء جيش االحتالل و الحصول على االستقالل 

 2" .الشامل و التمتع بسيادتها الوطنية التامة و الكاملة 
 

تما أيضا بالدفاع و لم يكن الحزب الدستوري يتصدى للسياسة االستعمارية في تونس فحسب بل كان مه     
موقف  4291 – 4294عن القضايا العربية و االسالمية في البلدان االسالمية االخرى ، ووقف بين سنوات 

تمثل أمل *مضاد لسياسة فرنس التعسفية في المغرب االقصى ضد الثوار الريفيين ، و كانت الثورة الريفية 
تصوروا محمد بن عبد الكريم زعيما للحرية و  التونسيين في تحقيق استقالل بلدان المغرب العربي ، و

االستقالل و كما كان للتونسيون يتغنون ببطوالت العالم االسالمي ، فإنهم كانوا يتألمون الالمه و يساندونه 
على الحصار الذي ضربته انكلترا على مدينة  4291في محنه ، و قد اجتمع الحزب الدستوري سنة 

                                                 

 . 722،  722بلقاسم ، المرجع السابق ، ص ص  - 1

،  االمة ، الجزائر ، د سأمحمد بن البار  ، دار  تو ،(0290 -0292)ة الجزائرية  ، تاريخ الحركة الوطنيمحفوظ قداش  -2
 . 712، ص  4ج 
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، باالضافة الى ذلك فقد أسس الحزب جمعية  4291مدينة دمشق سنة االسكندرية و على ضرب فرنسا ل
للعمل على االصالح االجتماعي و الديني و بعث الروح الوحدوية  4291 – 4291للشبان المسلمين سنة 

 .1الوطنية العربية االسالمية في نفوس الناشئة و تدعيم أواصر االخوة االسالمية الحقة بينهما 
 

لوطني في الحزب فقد الحقته السلطات الفرنسية ، مما اضطر بزعيمه الثعالبي الى االلتجاء أما الجناح ا     
، و في تلك الفترة ساءت  4294سنوات تقريبا حتى عام  2خارج الوطن و توقف نشاط الحزب مدة 

الى االوضاع االجتماعية و االقتصادية التونسية سوءا كبيرا و في ظل هذه السنة عاد الحزب الدستوري 
نشاطه من جديد و لكن التناقضات و تباين وجهات النظر و االتجاهات كانت واضحة بين قيادة الحزب و 
أعضائه ، و أخذت المعارضة التي تزعمها الشباب المتعلم في اوروبا و المتأثر بالمبادئ االجتماعية و 

ية ، و إعادة  بناء الحزب ليصبح السياسية و االدارية تتهم زعماء الحزب بالعجز عن تنظيم الحركة الجماهر 
 .يقود تحركات الجماهير التونسية  تنظيما كفاحيا متراصا

بالجمع بين الحركة الوطنية التحررية ، و بين النظال في سبيل المطالب *و طالبت هذه القوى المعارضة  
قطاعات العمالية االجتماعية و االقتصادية ، و تمكنت المعارضة من بسط نفوذهاعلى الفالحين و بعض ال

ووحدتها في النضال ضد االستعمار ، و نتيجة الشتداد الخالفات بين جناحي الحزب ، دعى الجناح 
، و قاطع هذا المؤتمر أصحاب الجناح القديم  4291المعارض الى مؤتمر طارئ في قصر هالل في مارس 

 و الذي يتزعمه الشيخ الثعالبي  في الحزب
الحزب جذريا ، و انتخب قيادة جديدة اتخذت خطا واضحا في توزيع الحركة  في هذا المؤتمر أعيد تنظيم

التحررية بإستخدام كافة  أساليب النضال السياسي الجماهري و اعيدت تسمية الحزب الى اسم الحزب 
الدستوري الجديد ، و كان من أبرز زعمائه الدكتور محمد الماطري الذي تولى رئاسة الحزب و المحامي 

                                                 

، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، قسم  (0299- 0202) ، الحزب الدستوري الحر رية يوسف مناص -1
 .410، بحث شير منشور ، ص  . 7011التاريخ ، جامعة الجزائر ، 

 هي بقيادة االمير عبد الكريم الخطابي ، وسميت كذلك نسبة الى منطقة الريف المتواجدة بالمغرب بالضبط بين سبتة و -*
للمزيد من المعلومات انظر الى . مليلة و قامت هذه الثورة على خمسة مبادئ كان في مجملها االعتراف الكامل لدولة الريف 

:www.marefa.org/ildex.ihp 
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أما الجناح القديم للحزب فقد قل نشاطه ( رئاسة الحزب) الذي تولى أمانة الحزب العامة **ورقيبة الحبيب ب
، و حزب الدستور الجديد هو الذي  4211السياسي و خف التفاف الجماهير حوله  و حل نفسه في عام 

 الحر لدستوريهيمن الحزب ا 1لعب الدور االساسي في نضال الشعب التونسي في عهد االستقالل و بعده 
الوطنية بتونس منذ الثالثينات بتوسيع دائرته الجماهرية ، و خاض نضاال مستمر ضد  على الحركة الجديد

الحماية الفرنسية ، و بعد خيبة االمل التي مني بها الحزب شداة نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب الموقف 
فض االصالحات المطبقة بالبالد ، قام زعيم الحزب الفرنسي المتشدد اتجاه القرارات بسقوط الحماية و ر 

بورقيبة برحلته الى القاهرة للعمل بمكتب المغرب العربي في محاولة لكسب مؤازاة دول الجامعة العربية 
للقضية التونسية لكنه وجد حرب فلسطين تشغل هذه الدول ففضل العودة لبالده لمواصلة النضال السياسي 

 .2يل حل القضية التونسية جعفرنسية لتبالتفاهم مع السلطات ال
    
 
 
 

                                                 

 . 721،  722راشد ، المرجع السابق ، ص ص   -1

ان برنامجه مقتصرا على بعض المطالب ، كان جوهر الخالف بين الحزبين الدستورين القديم و الجديد ، هو أن القديم ك -*
عبد الحميد زوزو ، الدور السياسي للهجرة : أنظر . بينما كانت مطالب الجديد تتعدى المطالب الفورية الى المطالبة باالستقالل 

 . 7020 – 7072الى فرنسا بين الحربين 

، ليواصل دراسته في الحقوق و  7042ى فرنسا عام بالمانستير تلقى تعليمه بمدرسة الصادقية ، انتقل ال 7022ولد سنة  -**
، و اسس حزب 7022العلوم السياسية ، ثم عاد الى تونس بعد حصوله على شهادة ليسانس الحقوق و شهادة المحاماة عام 

 7020، و اتجه الى القاهرة ليقود الصراع ضد االمبريالية ، ثم عاد الى تونس سنة  7022الدستور التونسي الجديد سنة 
تم االعالن عن  7021وقع اتفاقية مع فرنسا ، و في عام  7022ليواصل نضاله ضد سلطات الحماية في تونس ، و في جوان 

استقالل تونس ، و هنا الغى بورقيبة سلطة الباي و اعلن النظام الجمهوري و أصبح رئيسا لها الى شاية االطاحة به من طرف 
و للمزيد للمعلومات أنظر الى العايب ، 4222، و اعتزل السياسة ، و توفي سنة  7011الجنرال زين العابدين بن علي سنة 

 21المرجع السابق ، ص 

 

 . 401،ص  2، ج  7017، دار النهضة العربية ، بيروت ،  7، ط  ، المغرب الكبيرجالل يحي - 2
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و رشم أن برنامج الحزب الجديد كان أكثر وضوحا و تحديد و ميال للتفاوض مع فرنسا ، اال أن انتشار    
مبادئه أزعجت السلطات الفرنسية ، ووجدت أن السياسة المهادنة مع هذا هذا الحزب لن تأتي بأوخم العواقب 

الحبيب بورقيبة و : ت بالتنكيل بأعضاء الحزب و أصدرت أمرا بإعتقال زعمائه في فرنسا ، و لذلك بدأ
 .و شيرهم ......يوسف الرويس 

و مع توالي االحداث و تزايد الصراع بين الحكومة الفرنسية و الشعب التونسي و لجوء الحزب الدستوري 
الذي ضم ممثلين عن  4211فيفري  41المغرب العربي في القاهرة في ( القاهرة) للعمل السري ، عقد مؤتمر 

تونس ، و الجزائر و المغرب ، و قرر المؤتمر توحيد كفاح المغرب العربي كله حول هدف واحد هو 
، اال بإنشاء لجنة دائمة من ممثلي الحركات الفرنسية عن البالد ، و لن يتحققاالستقالل و جالء القوات 

و ط و تنسيقها و كذلك توحيد النظم االقتصادية و الثقافية ، الوطنية في بلدان المغرب العربي ، لوضع الخط
نقابات العمال فيها ، كما ابدت دول المغرب العربي رشبتها في االشتراك في نشاط الجامعة العربية ، و بذلك 
أصبحت جامعة دول العربية تتبنى قضايا المغرب العربي ، فأبلغت الحكومة الفرنسية بتأييدها لحقوق شعوب 

 .1المغرب العربي المشروعة 
 
 
 

                                                 

 772،  720المرجع السابق ، ص ص  راشد ،- 1
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ي الحر كفاحه المسلح ضد فرنسا معتمدة على المزارعين و العمال و قد لقد أعلن الحزب الدستور        
أطرها مقاومون كونتهم لجنة تحرير المغرب العربي ، و كانت االضربات و المظاهرات تزيد من تدهور 

كما اعلن بيان  ديان"  تي كانت تمر بها فرنسا هزيمة الوضع بتونس ، و نظرا لتأجيجها و للظروف الدولية ال
زب الدستوري الحر موافقته على اجراء مفاوضات االستقالل الذاتي شارل في تشكيل الوزارة الوطنية ، الح

كانت أولى مهامها نزع اسلحة الثوار و تسليمها للسلطات قبل الشروع في المفاوضات ، و مثل هذا الموقف 
 *" فوفرنسا و بين صالح بن نقطة خالف أولى بين الحبيب بورقيبة الذي قبل مبدأ التسليم ووضع ثقته في 

بإستعداد بالده لتطبيق مبدأ  4211، بالقدوم الى تونس و التصريح في ديسمبر **" منديس فرانسبيار "قام 
االستقالل الذاتي بتونس ، و كان ذلك بعد شهر واحد من انطالق الثورة الجزائرية ، و مهما تكن نوايا فرنسا 

كان كبح جماح المقاومة التي اشتدت و كانت تدعوا لوحدة الكفاح في منح هذا المكسب لتونس قإن هدفها 
بالمغرب العربي و كذا ربح متسعا من الوقت استغلته فرنسا في مراوشة الوطنيين ربما كانت تخطط لتعطيل 

 .هذا المكسب لو ال أن اشتدت عليها جبهة الثوار بالجزائر
 

 

السابقة كالهند الصينية ، لكن الجبهة الوطنية الشيوعية قد تشكلت و  في استرجاع مستعمراتها 4شرعت فرنسا بعد ح ع  -*
و انتهت بهزيمة القائد الفرنسي نافار ، صاحب خطة الحرب المتنقلة  7021اعلنت االستقالل شمال الفيتنام فكانت الحرب سنة 

: لمزيد من المعلومات انظر الى ل. 7022ماي  1لمطاردة الثوار ، و بإنتصار الجنرال جياب في معركة ديان بيان فو في 
 ,41، ص  1موسوعة عالم التاريخ ، ج 

ينحدر من اصل يهودي استقر بالبرتغال ، و درس الحقوق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية ، و اصبح محاميا ، و في   -**
في مقاومة الحزب الراديكالي ، و  الثالثينيات انتخب أقصى اليمين و ساهم في الحركة الطالبية ، و ساهم في الحركة الطالبية

 و اصبح رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية 4. ع .تولى عدة مهام بعدها ، و خالل ال ح 
  wikipidia. Org / wiki .www.ar 

   
 
 
 
 

http://www.ar/
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الذاتي شارل في تشكيل الوزارة كما اعلن الحزب الدستوري الحر موافقته على اجراء مفاوضات االستقالل  
الوطنية ، كانت أولى مهامها نزع اسلحة الثوار و تسليمها للسلطات قبل الشروع في المفاوضات ، و مثل هذا 
الموقف نقطة خالف أولى بين الحبيب بورقيبة الذي قبل مبدأ التسليم ووضع ثقته في فرنسا و بين صالح بن 

لكفاح المسلح قبل االتفاق على مبدأ االستقالل يضعف مركز يوسف الذي كان يرى أن تصفية حركة ا
المفاوض التونسي ، و اتضح ذلك جليا في االتفاق و الذي نص على منح تونس االستقالل الداخلي مع 
ارتباطها باالمة الفرنسية ، فأسرع مع فرنسا بالتوقيع على هذه االتفاقية ، و شجعت جناح بورقيبة لتولي 

في في وجه الرافضين لالتفاقية من أنصار صالح بن يوسف الذين أعلنوا تجديد المقاومة السلطة و الوقوف 
 .تحرير المغرب العربي  و مواصلة الكفاح حتى يتم استقالل تونس التام و

و رشم اشتداد معارضتهم سياسة بورقيبة و توسع االضرابات في المناطق الجنوبية اال ان بورقيبة             
مارس  91اجهة معارضيه و ساعدته في ذلك فرنسا التي تنازلت لتونس عن استقاللها التام في تمكن من مو 

تحت ضغط الثورة الجزائرية و الخطر الذي أصبح يشكله تالحمها مع المعارضة التونسية لتنسيق  4211
 1.الكفاح و تمرير االسلحة 

ة تحرير المغرب العربي هو تعاون النجم مع لعل أحسن تعاون بين الحركات الوطنية المغاربية ازاء قضي    
و يتمثل التعاون بينهما في التأييد المبادل ،  4291عناصر الحزب الدستوري الجديد منذ تأسيسه في سنة 

                                                 

رسالة ماجستير في التاريخ  ، 0219 – 0299ور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية ، دعبد اهلل مقالتي - 1
 .  71 – 71الحديث و المعاصر ، قسم التاريخ ، جامعة منتوري قسنطينة ، ص ص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 م 0291 – 0291الوحدوي المغاربي للعمل جعيةاألطر المر :             الفصل األول
 

21 

 

فالنجم من جهته قد برهن عمليا عدة مرات بأنه يعمل على صعيد المغرب العربي و نضم خالل شهر سبتمبر 
" برج البون" د السلطات الفرنسية لبورقيبة و الدكتور الماطري الى واحة تجمعا احتج فيه على ابعا 4291

بالجنوب التونسي ، و طالب أثناء ذلك بإطالق سراح المبعدين و هدد النجم بالحل و قد تلقت العناصر 
 .التونسية عونا ماديا من النجم لتقوية جريدة العمل لسان الحزب الدستوري 

في العمل بين النجميين و التونسيين قد تمثل في خطة مطالب الفورية التي  و كان ابرز مثال عن التنسيق
 .مكن الطرفان من اتخاذ موقف موحد حيث ت 4291فدمت الى الجبهة الشعبية بتاريخ فيفري 

 

بدليل ورد ذكر اسم  4291و يبدو ان العمل بين النجميين و الدستوريين استمر وطيدا حتى أوائل       
، الذي كان الممثل للحزب الدستوري التونسي بباريس في المؤتمر العام الذي عقده النجم *" الهادي نويرة"

، لكن التشابه في الخط السياسي لم يمنع الطرفين من االختالف حول طريقة  4291ديسمبر  91بتاريخ 
الم ظهر خالف بينهما و يفهم من ك 4291العمل ، و أثناء اجتماع باريس ضم ممثلي الحركتين في 

مصالي الحاج ، الذي أكد على الحاجة الى التضامن و على ضرورة العمل الموحد ، بأن الخالف يرجع 
أساسا الى طبيعة االستعمار في كل من تونس و الجزائر ، و ظهر خالف أخر بين ممثلي الحزب الدستوري 

ة تكشف أن هناك من التونسي الجديد أنفسهم ، حول التضامن مع النجم ، و ذلك أن المصادر المتوفر 
 1الدستوريين من يقول بوجوب التضامن الفعلي مع حزب الشعب الجزائري 

 : المغربيالحزب االستقاللي  -د
االصالحية في المغرب االقصى الي كانت  *بظهور كتلة العمل الوطني المغربية تحولت الحركة السلفية   

ة سياسية نظرية ممزوجة بحركة اصالحية دينية ، متماشية مع االصالح الديني في الجزائر الى حركة وطني
، بخالف االمر في الجزائر  4291مثل ما هو الحال في تونس بعد اشتقاق الحزب الدستوري التونسي سنة 

                                                 

 .720 – 721سابق ، ص ص الزوزو ، المرجع -  1
شهدت فترة  7012 – 7012تونسي ، شغل منصب رئيس الوزراء بين ، سياسي  7102هو محمد الهادي نويرة ولد سنة  -*

توليته للمنصب عدة اصالحات اقتصادية ذات التوجه الليبرالي ، مما ادى نمو مرتفع لالقتصاد ، تعرض لجلطة دماشية خالفه 
للمزيد من المعلومات . ه على اثرها محمد مزالي ، ابتعد بعد ذلك عن الحياة السياسية ، سمي شارع بالعاصمة التونسية بإسم

 www. Marefa . org / index . php: انظر الى 
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حيث كان االصالح الديني يعمل وحده في اطار الحضاري العربي االسالمي ، ثم تطلع متطورا الى تجسيد 
 .مع كل من تونس و المغرب االقصى  ئقهذه العاطفة محاوال ربط العال

 
الى المجال السياسي الحزبي صاحبه تطور في المفهوم ( المراكشي) شير أن تطور االصالحي المغربي 

المختصين  *للحركة القومية العربية ، و فكرة الوحدة المغاربية معا ، و قد الحظ احد الكتاب الفرنسيين
الممتدة من ابن سعود و الحركة القومية **" الوهابية " ركة السلفية بالحركة الوطنية الماركشية في أن الح
و أن الجماعات الوطنية الطموحة للقيام بدور  ***"شكيب ارسالن"االكثر حداثة المستوحاة من االمير 

من المنظمات الوطنية االكثر حيوية في كل " األنظمة و المناهج " سياسي ، قد بدأت في هذه الفترة تستمد 
 .1الجزائر و تونس لتتمكن من التحرر أكثر و تعبر عن نفسها من 

نرى نحن ذلك تطور طبيعيا " انزالق "و بقدر ما يرى الكاتب الفرنسي تطور الحركة في المغرب االقصى 
واقعيا ، مسايرا لما كان يقوم به رجال االصالح في كل من الجزائر و تونس ، فحركاتهم جميعا انطلقت من 

                                                 

 .712 – 714بلقاسم ، المرجع السابق ، ص ص  - 1
 
هم المعاصرين الفرنسيين للحركة الوطنية الجزائرية فقد خصصوا لكل هيئة وطنية في الجزائر بجمل ، فأعطو النخبة صفة  -*

النجم صفة الثورية و االنفصالية و معاداة الفرنسيين ، و أعطو للعلماء صفة الدفاع عن االعتدال و تأييد االندماج و أعطو 
العروبة و االسالم و اصالح الدين و المجتمع فإن خرجت هذه الحركة عن اختصاصاها فهي في نظرهم منحرفة عن أهدافها 

 . 02ص سعد اهلل ، المرجع السابق ، : للمزيد من المعلومات أنظر الى . ومبادئها 
 
كانت الحركة السلفية في المغرب االقصى قد بدأت قبل الحرب العالمية االولى بعد عودة المصلح الشيخ أبي شعيب -**

الدكالي من المشرق العربي ، فقد عاد وكله رشبة في الدعوة لهذه العقيدة و العمل على نشرها و التف حوله جماعة من الشباب 
ات التي يطبعها السلفيون بمصر و يطفون معه لقطع االشجار المتبرك بها و االحجار بعض النابع يوزعون الكتب و المنشور 

 .711 بلقاسم ، المرجع السابق ، ص: أدعياء المشيخة يمدون أياديهم الى االجنبي المحتل ، للمزيد من المعلومات انظر الى 
 

بة و القراءة و حفظ قدرا من القرأن و هو في سن بسوريا و هو ينتمي الى عائلة عريقة تعلم الكتا 7110ولد سنة  -***
الخامسة من عمره ، ثم  دخل مدرسة االمريكان فنال قسطا من العلوم و اللغة االنجليزية ، ووقف حياته على خدمة التراث 

، ليدافع عن العربي و االسالمي و الدفاع عن القضية العربية الكبرى في عصبة االمم بجنيف ، و اصدر جريدة االمة العربية 
العمري ، : للمزيد من المعلومات أنظر .  7021القضيا امته ، و ظل يكتب عن قضايا المسلمين و احوالهم الى أن توفي عام 

 .  20المرجع السابق ، ص 
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 الحضارة العربية االسالمية ، لكن عملهم تبلور و تطور مع مطلع الثالثينات استجابة لتحديات منبع واحد هو
المستعمر و الواقع أن الحركة االصالحية في المغرب االقصى أو تونس و إن حادث عن االصالح الديني 

مجها متعلقة بالدفاع عن الحضاري لتميل أكثر الى المطالب السياسية االقليمية القطرية رشم أنها بقيت في برا
كان نتيجة نظام االحتالل في أقطار المغرب العربي " القطري االقليمي " االسالم و العروبة فذلك ألن العمل 

1. 
 

بالمغرب اتجاهان بين وسط الشباب المغربي اتجاه يمثل الحركة  4291 – 4291فقد ظهر فيما بين 
أحباب الحقيقة التي " و اتجاه ثاني يجمع حول حركة تسمى  *"عالل الفاسي"االصالحية بمدينة فاس بقيادة 

ترأسها أخمد بلفريج  بمدينة الرباط هذا االتجاه االخير كان أكثر حداثة و إطالعا على االمور السياسية ، و 
المالحظ أن االتجاهات لم يجد الوسائل لتخطي المراحل و الوصول الى مرحلة العمل النضالي مما جعل 

 .2 4291جانفي  41في  **" البربري الظهير" لفراغ و تقوم بإعالن عن رنسية تستغل هذا االسلطات الف
لجنة العمل " و كأول رد فعل بدأ بتنظيم مدينة فاس بقيادة عالل الفاسي و أعلنوا عن تشكيل حركة تسمى 

الحركة التي تعود  التي قدمت مطالبها الى السلطات الفرنسية و مناهضة الظهيرة البربري ، هذه" المراكشي 
 . 4211و تقود المغرب الى االستقالل سنة  4211الى تأسيس حزب االستقالل عام 

                                                 

 712بلقاسم ، المرجع السابق ، ص - 7

 . 21 -21العايب ، المرجع السابق ، ص ص  - 4
، و خالل هذه السنوات  7041يمه االول بمسقط رأسه و التحق بجامع القراويين عام بمدين فاس تلقى تعل 7072ولد في  -*

تلقى تكوينا اسالميا ، حيث أصبح ينشر دعايته لصالح االمير عبد الكريم الخطابي عن طريق االشعار و القصائد ، و نشر 
اسبانيا اين التقى باالمير شكيب ارسالن الذي  أول مقاالته في جريدة الشهاب ، التي اسسها عبد الحميد بن باديس ، انتقل الى

، و شارك في تأسيس لجنة العمل المراكشية و تم توقيفه بسبب  7022كان يدعو الى الوحدة االسالمية، ثم عاد للمغرب سنة 
ئريين و عين على رأس حزب االستقالل المغربي ، التحق بالقاهرة الى جانب الجزا 7021نشاطه المعادي بفرنسا ، و في سنة 

التونسيين داخل اطار لجنة تحرير المغرب العربي ، و بعد االستقالل عين وزيرا للشؤون االسالمية ، و بعدها استقال الى ان 
 71العايب ، المرجع السابق ، ص : للمزيد من المعلومات انظر الى .  7021توفي في 

" تطبيق العرف المحلي بدل الشريعة االسالمية : واحدة هي  اهدرته سلطات الحماية الفرنسية في فكرة: الظهير البربري  -**
مع توسيع نفوذ المحاكم الفرنسية في المغرب بحيث يصبح من اختصاصها النظر في زجر " في القبائل ذات العوائد البربرية 

 .20نفسه ص : الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكبي الجناية ، أنظر أيضا 
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إن أول ما نص عليه برنامج الحزب هو اقامة ملكية دستورية ، و التشديد على مسألة الوحدة االراضي 
النشاط الداخلي أما هذا بخصوص  4219المغربية ، و هذا البرنامج جعله يكسب تأييد الملك محمد الخامس 

على المستوى الخارجي فعمل ضمن االطار المغاربي و العربي ، و على خالف حزب الدستوري التونسي 
الجديد ، فإن حزب االستقالل منذ البداية أظهر تميكه بمساندة قضايا التحرر في الوطن العربي و الدعوة الى 

أن حزب االستقالل سخر دعايته من خالل المكاتب وحدة المغرب العربي و ما يثبت هذا التوجه المغاربي 
المتواجدة في بعض االقطار العربية و الدول االجنبية لتوضيح المطامح الوطنية و المغاربية أمام الرأي 

 .1الوطني العربي و الدولي 
و أصبحت االدارة الفرنسية تفكر جديا في قضية تعاون جيوش التحرير للمغرب العربي و تخشى تأزم 

موقف ، فدعت لحل المشكلة المغربية و أبدت استعدادها للتفاوض على أساس ايقاف المقاومة المسلحة و ال
و تمنكت السلطات الفرنسية  4211منح البالد االستقالل الداخلي ، و تمت مشاورات اكس لبيان في أوت 

سياسية لها ، و قد عبرت خاللها من تمرير أهدافها عبر استقالل داخلي مشروط بالتبعية االقتصادية و ال
أوساط عديدة من داخل حزب االستقالل و خارجه عن رفضها لما جاء في االتفاقية و بخاصة عالل الفاسي 

 .و عبد الكريم الخطابي اللذين أصر على مواصلة الكفاح الى أن يتحقق استقالل المغرب العربي بأتمة
مة وطنية شارك فيها االستقالليون بتمثيل واسع شكلت حكو  4211و بعودة الملك محمد الخامس في نوفمبر 

، و رشم الخالفات التي بدأت تأزم وضعية الحزب ، و ظهور اتجاه أحمد بلفريج الذي ربط الحزب بميوالت 
مرحلة ) القصر اال أن الحزب تكمن من ترسيخ وجوده و تعزيز االستقالل المحقق في عدة ميادين خالل 

بالمساندة أطوارا ، و قد اعتمد ذلك على نفوذ جيش التحرير المغربي الذي  بالمعارضة طورا و( المفاوضات
ظلت نشاطاته خالل مرحلة المفاوضات تقلق االدارة الفرنسية ، و حتى الحكومة االنتقالية ، و كونه يسيطر 
 على مناطق هامة ، و ينسق عمله مع الثوار الجزائريين و قد شكلت توجهاته الوحدوية خطرا على سلطة
القصر من جهة و على فرنسا في محاولتها لعزل الثورة الجزائرية من جهة أخرى ، و هو ما دفع بفرنسا الى 

 2 4211مارس  9منح االستقالل للمغرب في 

 

 

                                                 

 . 22 – 20العايب ، المرجع السابق ، ص - 1
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 :النظال الطالبي المشترك  -ه    
في النضال من ان النتتبع لتاريخ التنظيمات الطالبية المغاربية ، يالحظ أنها كانت صاحبة المبادرة        

أجل وحدة المغرب العربي ، كمطلب أساسي في مقدمة برامجها النقابية ، فحيث ظهرت عدة تنظيمات 
طالبية ، كانت أهمها حركة طالب المغرب العربي التي تأسس في فرنسا من أنشط المنظمات خالل 

 .1الثالثينات 
 

و كان ما بين أعضائها عدد من الطلبة " ا جمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقي"  7041و أسست سنة     
 .2الذين شدوا زعماء المغرب في مرحلة ما بعد االستقالل 

هذه الجمعية تعود أصولها االولى الى ما قبل الحرب العالمية االولى ، أي الى تلك المحاوالت التي قام    
ة في المغرب العربي ، حيث بها الشباب الجزائري و التونسي من أجل إنشاء جبهة تحرير سياسية واحد

، ثم " ودادية الطالب المسلمين لشمال افريقيا  " تحت اسم  7070ظهرت كتنظيم بال جزائر في شهر مارس 
 3.بكلمة جمعية " ودادية"تغيرت تسميتها و استبدلت كلمة 

 
يس مع كل عربي أن تجتمع في مقرها الرئيسي ببار استطاعت جمعية طلبة المغرب ال 7021و في سنة       

و السيد الكاتب العام للحزب الدستوري الجديد و " الحبيب بورقيبة "و السيد " شكيب ارسالن" من االمير 
 .مصالي الحاج رئيس نجم شمال افريقيا 

 
و مع مطلع الخمسينيات سعى الطالب المغاربة إليجاد إطار وحدوي يجمع عملهم السياسي و       

طالبية واحدة تجمع شمل طالب المغرب العربي ، لكن هذه المحاولة  االجتماعي و ذلك بتأسيس منظمة

                                                 

 . 2سعداهلل ، المرجع السابق ، ص  -1

 .722الفوميك ، الجزائر ، ص  ، 0299نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر عمار هالل ، - 2

 704،المرجع السابق ، ص  بلقاسم- 2
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، و ذلك بسبب ابتعاد الطلبة التونسيين عن المجموعة و تأسيسهم جمعية خاصة  7022باءت بالفشل سنة 
 . 1"االتحاد العام للطالب التونسيين "بهم ، اطلقوا عليها اسم 

 
الوحدوي وفاء لمبادئ النضال  المشترك ، إذ واصلوا نشاطهم  إن طلبة المغرب العربي اكدوا تمسكهم باالتجاه

بفرنسا ضمن رابطة المغرب العربي  وقد أكدت هذه التنظيمات الجماعية تمسكها الدائم بقضايا شعوبها ونالت 
مؤازرة و دعم على المستوى المحلي والدولي و من جهة اخرى لقي  ية الجزائرية و اتحادهم الوطنيالقض

 .2الرسمية الطالبية  زائريين بتونس و المغرب مساندة و تشجيعا معتبرا من االوساط الطلبة الج
 

 :نشاط الوطنيين المغاربة بعد الحرب العالمية الثانية  -2

 

 :تشكيل جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية  - أ
اوزارها  فإنه يقف عند ان المتتبع لتطور العالقات المغاربية منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية           

منحنى الجديد الذي ميز نشاط الحركة االستقاللية في أقطار المغرب العربي ، وذلك بتكثيف  إتصاالتهم  
والتشاور فيما بينها بهدف ايجاد صيغة مشتركة لتوحيد النضال السياسي في المغرب العربي و سير نشاطهم 

 .  3  7022بالقاهرة منذ انشاء الجامعة العربية  سنة 
 

ويمكن القول أن تحقيق سبيل النضال السياسي الموحد في أقطار المغرب الغربي خالل هذه المرحلة            
لم يكن باالمر السهل و الممكن تحقيقه  إذ تطلب المزيد من المجهودات والنشاطات ومن  أجل تحقيق ذلك 

بالقاهرة تحت رئاسة  7022فيفري  71سست في فإنهم تكتلوا في جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية التي تأ
،و ضمن أعضاء من جميع ** "الفضيل الورثالني"و كاتبه الشيخ * "محمد االخضر حسين"شيخ االزهر 

أقطار المغرب العربي ومن جميع  الهيئات و االحزاب ووضع لهذه الجبهة قانونا أساسيا يهدف بالدرجة 

                                                 

 41 -72هالل ، المرجع السابق ، ص ص  -1

 .447، ص ،  4، ج  4220، الجزائر ، ، دار السبيل  دور المغرب العربي و افريقيا في دعم الثورة الجزائرية ،مقالتي  -2

، الطبعة االولى ،  فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل االستقالل في وحدة المغرب العربيالجابري محمد عابد ، - 3
  42، ، ص  7011، مركز الدراسات للوحدة العربية  ،بيروت ، لبنان
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ها ، وما يسجل لهذه الهيئة ال زيف فيه ووحدة شاملة ال نقص فيتاما  االولى إلى إستقالل هذه البالد إستقالل
أنها لعبت دورا هاما في التعريف  بقضايا المغرب العربي ،و توضيحها و نقلها إلى المشرق العربي ، ومن 

ر المذكرات و البيانات خالل رعايتها المتمثلة خصوصا في صحيفة النذير الصادرة بالقاهرة، حيث كانت تنش
 . 1و المتضامنة مع قضايا المغرب العربيالمساندة 

 

 :مكتب المغرب العربي بالقاهرة - ب
 

إن االحداث التي شهدتها منطقة المغرب العربي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية جعلت قادة الحركة       
ماي  1عد أحداث الفرنسي بالطرق القديمة ، خاصة ب االستقاللية يقتنعون بعدم جدوى مسايرة االستعمار

و الحوادث  7021جوان  22بالجزائر و القمع الذي شهدته قريتي زمردين و بني حسان بتونس في  7022
 . 7022التي شهدتها مدينة مكناس 

منذ هذا الوقت أصبح المغاربة يفكرون بجدية في ضرورة تنسيق العمل بين الحركات االستقاللية      
المغرب العربي ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا المشروع هو  المغاربية لتحقيق مشروع استقالل

                                                 

 .411، ص  ، دار الهدى ، الجزائر ، د س  الجزائر الثائرةالفضيل الورثالني، - 7
و اصل اسرته من الجزائر ، من عائلة العمري من قرية طولقة و هي واحة من واحات الجنوب  7111ولد بتونس سنة  -*

يئة دينية و حفظ القرأن و درس العلوم الدينية و اللغوية الجزائري ، و خاله الشيخ المشهور محمد المكي بن عزوز ، نشأ في ب
أنشأ مجلة  7022، و في سنة  7101على يد العديد من العلماء و منهم خاله ، و درس في جامع الزيتونة و تخرج منها سنة 

انيا أثناء الحرب السعادة العظمة و تولى عدة مناصب منها القضاء و خطيب في جامعة الزيتونة و شارك أثناء إقامته بألم
العالمية الثانية ، بكتابة تقرير ينص على مطالب الشعب الجزائري و التونسي ، و قد رفع التقرير الى مؤتمر الصلح بفرنسا ، 

كما أنشأ عدة جمعيات منها جمعية الشبان المسلمين ، و خالصة القول فيه أنه تولى عدة مناصب سياسية و دينية و عمل من 
  .www.illamstorycom/ar: و االمة العربية للمزيد من المعلومات أنظر الى  أجل خدمة الدين

التحق  7022في بلدية بني ورثالن ، والية سطيف تلقى علومه على يد والده و علماء أجالء ، و في  7022ولد سنة  -**
اذا مساعدا للشيخ بن باديس سنة بقسنطينة إلتكام تعليمه في مدرسة عبد الحميد بن باديس ، اشتغل بعدة مناصب منها است

مكتب بالقاهرة لجمعية العلماء المسلمين ،  7020، و ممثال لجمعية العالماء المسلمين الجزائريين بفرنسا كما أسس سنة  7022
 لتنتقل منه صوت الجزائر الى الدول العربية ، كتب في أشلب الصحف و المجالت العربية يشرح فيها قضية الجزائر العادلة ،

، و نقل رفاته الى الى  7020كما أسس العديد من اللجان و الجمعيات في المشرق للدفاع عن الجزائر ، توفي بتركيا سنة 
 . للمزيد من المعلومات انظر إلى الورثالني ، المرجع السابق .  7011مسقط رأسه 
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كانت إطارا مساعدا على تنظيم مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة ما بين  التي 7022عة العربية سنةظهور الجام
 .1 7021فيفري  44إلى  72

اصرت  للجزائريين و ن فقد كانت مصر قبلة العرب و معقال لثوار المغرب العربي  حيث فتحت صدرها     
سماع  صوتهم من خالل فتح المكاتب و تأسيس اللجان وكان أهمها تأسيس قضيتهم فاتحة لهم المجال إل

مكتب المغرب العربي الذي باشر نشاطه السياسي من القاهرة ،وقد كانت الجزائر حاضرة في هذا المكتب من 
رب االقصى ،ذلك أن مصر رأت أنه من خالل حزب الشعب الجزائري إلى جانب كل من تونس و المغ

 2شقائها المغاربةتها ألواجبها الوطني كدولة عربية أن تقدم مساعد
و قد تمثل الهدف الرئيسي للمكتب في تنسيق مجهودات الوطنيين المغاربة في نشاطهم ضد االستعمار عن 

 :طريق 
الصحافة و شركات  مكنة و ذلك بتزويد لمالعمل على توسيع نطاق الدعاية للقضية المغاربية بكل الوسائل ا-

 .و المعلومات الصحيحة عن بالد المغرب العربي  باألخباراالنباء 

 توزيع منشورات مختلفة تشرح ظروف و كفاح دول المغرب العربي -

عن المغرب العربي وعقد مؤتمرات و ارسال وفود إلى الخارج للقيام بالدعاية  محاضراتتنظيم  -
  الواسعة لقضية البالد

 أما االتجاه السياسي للمكتب فيظهر من خالل برنامج عمله ،حيث نص على: 

 

 ال يقبل إال حال واحدا وهو االستقالل الكامل لكل دول المغرب العربي -

 رفض االتحاد الفرنسي رفضا تاما في أي شكل كان  -

 ال يمكن مفاوضة  إتحاد الحصول على االستقالل  -

 . 3 فاشيا  و ال اشتراكيا إنه ديمقراطي ليس مكتب المغرب العربي شيوعيا و ال -

 

                                                 

 . 20 -21ص  العايب ، المرجع السابق ، ص- 7

  712، ص  4274لحكمة ، الجزائر ، ، دار ا 0219 – 0299بية من القضية الجزائرية مواقف الدول العر صغير ، مريم- 4

 . 01بخوش ، المرجع السابق ، ص   - 2
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  أما تركيبته فكانت جد متنوعة ، حيث ضمت المحاميين ، أطباء ، صحفيين ، و ان اختلفوا في
أفاقهم السياسية ، اال أنهم كانوا متحدين على مبدأ الكفاح ضد االستعمار ، لذلك استغلوا جميع الفرص ، و 

سبيل تقدم قضيتهم و منها النشاط الدبلوماسي ، و الصحافة ، و جميع الوسائل الموجودة لديهم ، في 
 .المنشورات 

  أما عن االعمال و النشاطات التي قام بها المكتب يمكن ذكر ما يلي : 

أصدر نشريات بمعدل ثالث مرات في االسبوع ساعدت في فضح السياسة المغربية في منطقة  -
 .ة في المشرق بحركة النضال المستمر في المنطقة المغرب العربي و عرفت للرأي العام العربي خاص

شارك في الكثير من المؤتمرات العربية و الدولية نذكر منها على الخصوص المؤتمر الثقافي العربي  -
 . 7021المنعقد قي بيروت سنة 

ارسل وفود الى البلدان العربية للقيام بالدعاية للقضية المغاربية ، و في بعض االحيان الى منطقة  -
 .المغرب العربي 

 .تدويل قضية المغرب العربي عن طريق ارسال عدة برقيات الى هيئة االمم المتحدة  -

، من طرف يوسف  7021فتح فروع في بلدان عربية و شربية و منها مكتب دمشق الذي تأسس عام  -
 .الرويسي 

 . 7021كريم الخطابي الى القاهرة في ماي رتيب عملية اللجوء االمير عبد الت -

يمكن القول أن  نشاط مكتب المغرب  تميز بدرجة كبيرة من االلتحام بفعل ارادة أعضاءه من جهة و لكونه و 
لم يشكل في حد ذاته مصدرا للقوة أو السلطة كما لم ينفرد بتمثيل الحركة الوطنية المغربية و الدفاع عنها 

صبح الهدف االساسي له تنسيق دون شيرها من جهة أخرى ، فهو حل بجميع أقطار المغرب العربي ، و أ
 . 1مجهودات الوطنيين المغاربة في نشاطهم ضد االستعمار
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 : لجنة تحرير المغرب العربي  -ج
  
، و أصبحت  7021أسس االمير عبد الكريم الخطابي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة عام         

و دعم العديد من الدول العربية و االسالمية خاصة مصر اللجنة الممثل الشرعي للمغاربة بعد أن نالت تأييد 
1. 

 

و تبنت هذه اللجنة خطة مشتركة لتوحيد حركة الكفاح ضد االستعمار الواحد ، و كان الهدف الرئيسي      
 .2لهذا التنظيم هو وحدة الكفاح أو التمسك بإستقالل كافة اقطار المغرب العربي 

 
ما بعد برنامج عملها ، حيث نص على شة ميثاق اللجنة الذي أصبح فيصياو من هذه المنطلقات تمت     

 :المبادئ التالية 
 .سالم سيسير في حياته المستقبلية ب العربي باإلسالم كان و لإلسالم عاش و على اإلالمغر  -

المغرب العربي جزء ال يتجزأ من بالد العروبة و تعاونه في دائرة جامعة الدول العربية على قدم  -
 .واة مع بقية االقطار أمر طبيعي و الزم المسا

 .االستقالل المأموم للمغرب العربي هو االستقالل التام لكافة أقطاره  تونس و الجزائر و المغرب  -

 .ال شاية يسعى لها قبل االستقالل   -

االعضاء في لجنة تحرير المغرب العربي أن تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكومة  لألحزاب -
 .السبانية على شرط أن تتطلع اللجنة على سير مراحل هذه المخابرات أول بأول الفرنسية و ا

حصول قطر من االقطار الثالثة على استقالله التام ال يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح  -
 . بتحرير البقية 

 

                                                 

 ،  4221،  (0219 -0291) االمير عبد الكريم الخطابي ، حياته و كفاحه ضد االستعمار حسن محمد حسن البدوي ، - 1

www. Islamischistory.net/resdrchers/…/abtract.do                                                                           
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من تونس ،و حزب زب الدستوري القديم و الجديد اذ صادق عليه كل من الح باإلجماعحضي هذا البرنامج  
الشعب من الجزائر ، و حزب االستقالل و حزب الشورى و االستقالل و حزب االصالح الوطني ، و الوحدة 

 .المغاربية من المغرب 
 

د من المبادئ المذكورة سابقا نستنتج أن الحركات الوطنية بإنشائها للجنة تحرير المغرب العربي تكون ق     
ح المشترك ، و اجتمعت كلها حول هدف واحد و داخل لجنة واحدة لكفاقطعت مرحلة هامة من مراحل ا

 .1ممثلة لكل الحركات كما تسجل التأكيد عن االنتماء العربي االسالمي ، للمغرب العربي الموحد 
 

 :الخالصة 
 

 رشم التأكيد المستمر في برامج الحركات الوطنية في المغرب العربي على فكرة الوحدة و رشم إجماع     
الزعماء الوطنيين على مبدأ النضال المشترك لرد المستعمر و تحقيق االستقالل ، و رفض مشروع فرنسا 
الرامي الى ادراج دول المغرب في االتحاد الفرنسي ، فإن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع ، و يمكن أن 

صة و ان كانت قد لعبت نبرز عمل ذلك بعمل نخب المغاربية التي قادت النضال بكل ما اتيح لها من فر 
هذه االخيرة ال يستهان به في خلق الظروف المواتية لمساندة القضايا الوطنية كإستمالة  اقطار الوطن العربي 
إلحتضان قضاياها و نجحت في خلق و توظيف اجهزة تنسيق مشتركة لخدمة قضية االستقالل ، فإنها لم 

التوقيع على اتفاقيات االستقالل و استشراف التوحيد تتمكن من خلق و ترسيخ وعي قومي وحدوي حقيقي في 
 .لفكرة ما بعد االستقالل 
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 :الفصل الثاني                                      

 .مواقف دول المغرب العربي من القضية الجزائرية وأبرز مؤتمراتها            

  

.دور بلدان المغرب العربي في دعم القضية الجزائرية -1  

.ليبيا والثورة الجزائرية -أ  

.المغرب والثورة الجزائرية -ب  

.والثورة الجزائرية تونس -ج  

.أهم المؤتمرات المغاربية المدعمة للثورة الجزائرية -2  

 . 8591مؤتمر طنجة   –أ 

 . 8591مؤتمر المهدية  –ب 

 . 8591 – 8595مؤتمر طرابلس  -ج
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 :الجزائرية القضية من العربي المغرب دول مواقف/ 1

 تحترر  فتئرر  مررن مجتمعرر   أفرر ا  طب عرر  فرر  التضررنمن و وح أقطررن   برر ن والتعررنون الع برر  المغرر   فكرر   إن     
 عرر   إلرر  اعتقن نررن حسرر   عررو  وهرر ا أح ابهررن  وأ ب ررن   ب رر نالمغ الوطن رر  الح كررن  اهتمنمررن  فرر  بررن  ا مكننررن
 :األول  بنل  ج  نهنم جوه    عوام 

 .الع ب  المغ    و  ب ن الجغ اف  الطب ع  واالمت ا  التقن   -1
 .األقطن  ه   لسكنن بنلنسب  والع ق  الجنس  االنتمنء -2
 .وال  ن اللغ  وح   -3
 .المشت ك التن  خ -4

 والس نسررر  الفكررر  ل جرررن  وكرررنن الع بررر   المغررر   سررركنن لررر   الوحررر   فكررر   جسررر   ال وح ررر  العوامررر  هررر      
 فكر   اعتبرن  علر  أجلهرن  مرن األح رنن بعر  فر  التضرح   وحتر  نأل هننب  ت س خهن ف  كب    و  المغن ب  
 وعلرر  الشررنمل  واله منرر  والتج ئرر  التف قرر  علرر  المبنرر  االسررتعمن   الفكرر  لمواجهرر  حتمرر  وواقرر  مسررلم  الوحرر  
 هرر ا أن إال 1591  األقصرر  غرر  والم وتررون    1591ل ب ررن مثرر  الغ ب رر  األقطررن  بعرر  اسررتق   مررن الرر   

 لرر ا الف نسر   االسرتعمن  و رر   مرن تعرنن  بق ر  الج ائرر  أن اعتبرن  علر  كنمر  و  رر  ننقصرن بقر  االسرتق  
 المغرر   فرر  أشررقنئ  طرر   مررن ومعنو ررن من  ررن العن لرر  وقضرر ت  الج ائرر   الشررع  ثررو    عرر  الضرر و   مررن كررنن

 ف نسرن مر  األقصر  والمغر   وترون  ل ب رن الرث   المغ ب ر   و الر هر   ع قرن  علر  سرلبن أث  من وه ا الع ب 
 (1) . الغ ب  ن وحلفنئهن

                                                           

  1593  لبنرننب  و   الكلمر    ا   2ط  الشاعوب ومطاام  الادول حساابا  بين العربي المغرب الم لر   مبن كمحم  بن  -1
 . 93 ص
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 تحق ر  إل  تسع  الت  لثو تهن المغن ب  البع  عل  1594 نوفمب  11 ب نن ف  التح    جبه  أك   كمن    
 الح كرر  نضررن  جمرر  الرر   إف  ق ررن شررمن  نجرر  لحرر   الس نسرر   األهرر ا  أحرر   عرر  الرر   الع برر  المغرر   اتحررن 

 (1) .بف نسن المهج  ف  المغن ب   العمنل  

 الرر ع  هرر ا كررنن وا  ا انرر العهن  منر  الج ائ  رر  للثررو   وتأ  رر هن تضررنمنهن الع بر  المغرر   شررعو  أظهرر   ولقر    
 بفعر  4591 مرن   فر  -األقصر  والمغر   ترون  -الشرق ق ن القطر  ن اسرتق    ن ر  إل  4591 من معنو ن

 قننعرر  ت جمرر  إطررن  فرر   نرر    مررن وهررو  لررك بعرر  ومن  ررن معنو ررن أضررح  فإنرر  الف نسرر   عمن   االسررت السرر ط  
 واللغررر  والررر  ن الترررن  خ وحررر   مرررن انط قرررن والتضرررنمن الوحررر   بضررر و   الع بررر  المغررر   فررر  الوطن ررر  الح كرررن 
 (2) .المشت ك والمص  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Mohamed Teghia, l’algerie on cuerre, alger, ed opu, 1988, pp ,28-22. -  1 

  ا  ،1591 جاااانفي ،1591 سااابتمبر الجزائرياااة، للجمهورياااة المؤقتاااة للحكوماااة الدبلوماساااي النشااااط ،بوضررر ب  عمررر  -2
 .131 ص  2112 الج ائ   الحكم  
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 :الجزائرية والثورة يالي-أ

 :المعنوي الدعم-1

 ف  ال اسخ وشعبهن قن تهن إ منن من انط قن التح    وثو   الج ائ    القض    ع  ف  كب  ا  و ا  ب نل لعب     
 الثرو   انر ال  منر  الموقر  هر ا تجسر  وقر  معنو رن  ثو تر  و ع  محن  أ ن  الج ائ   الشع  جنن  إل  الوقو 

 ل ب رن تكرن ولر  1512  جو ل ر  19 فر  الج ائر  اسرتق    ن ر  إلر  1594 نوفمب  أو  ف  المبن ك  التح     
 عنر  تمخضر  الر   1591 أو  21 فر  الصرومن  مرتتم  فبعر  الج ائر   فر   جر   كنن عمن بمع   الشق ق 
 الكفرررنح ومبرررن    تمنشررر  تنظ مرررن  اخل رررن الشرررع  تنظررر   فررر  الج ائ  ررر  الثرررو   مسرررن    ررر   مهمررر  قررر ا ا  عررر  

 للثرو   األولر  بنل  جر  المتمثلر  المرتتم  هر ا سرلب ن    ر     للثرو  األولر  ال سرتو    المتسسرن  ووضر  المسلح
  كرن  آخر  توج هن الثو   ه   وتوج    اإلس م  الع ب  محتواهن من الج ائ    القض   تف  غ ه  سلب ن      
 جعر  مرن وهر ا قنطبر  ل ب رن  برو   عر  انر العهن مرن عرن  بعر  ص اهن ب أ  لك و    نعم   من عل هن نقم   كون

 (1) .تلقنئ ن معهن  تجنو  الل ب  لشع ا

*الكب   الل ب   والم ن ط ابل  شوا   مأل  الت  الكب    المظنه ا  تنظ   خ   من
 

 مررن جعلرروا الج ائرر   ن فررإن والل برر   الج ائرر   الشررق ق ن الشررعب ن ترر بط كننرر  الترر  األخو رر  للصررل  ونظرر ا    
 لجبهرر  المتمثرر  الج ائرر   الوفرر  جعرر  مررن وهرر ا الف نسرر  عمن االسررت وجرر  مررن ه وبررن لهرر  مسررتق ا الل ب رر  المرر ن
 .(1) 4591 جوان 41 بتن  خ الل ب  الملك إقنم  مق " طب  "  م  ن  إل   توج  الوطن  التح   

                                                           

 93 ص السنب   الم ج  صغ   -1
 الشرع  حرنو  التر  و  1591 عرن  أف  ر  14  فر سواء ح  عل  والعمن  الطلب  بهن قن  الت  تلك المظنه ا  ه   أب   من -*

 بنلتفصر   أنظر  ف نسرن  بسرقوط جم عن هتفوا وق  المفوض   و ا  المفو  الف نس  الو    من   عل  االعت اء خ لهن من الل ب 
 .119  111 ص  ص 1594 ا  المستقب  الع ب    القنه      الج ائ     والثو   الننص  عب     ال  فتح   
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 هررو الج ائرر  فرر  الجهررن  أن منهررن مع نرر  نقررنط حررو  النقررن  وت كرر ** السنوسرر  إ   رر  الملررك اسررتقبل  ح رر  
 المطلر  تأ  ر   عن العن ل  الج ائ   للوف  الملك عب  كلمن ت ع م  المسلم ن ك  واج  من عن  إس م  جهن 
 فرر  و وحررن جسرر ا تشررت ك وشررعبن حكومرر  ل ب ررن أن وأكرر  الج ائرر   الشررع  قضرر   مرر  والوقررو  التح    رر  للثررو  
 ف  البطول  الموق  ه ا تأك   من  ا  ومن الف نس  االستعمن  ض  الج ائ  ون  خوض  ال   التح     الكفنح
 فر  األقصر  برنلمغ   الج ائ  ر  الثرو    عمرنء اختطرن  مرن وال سم  الشعب  الموق  هو الج ائ    الثو    ع 
 ت عرر   لرر  العشر  ن القرر ن خر   العررنل  ع فهرن جو رر  ق صررن  أو  تعتبر  الترر  الحن ثر  هرر    4591 أكتروب  22
 الق ررن  فرر  تمثرر  فقرر  الشررعب  للموقرر  وبنلنسررب   م  اإلسر  الع ب رر  األمرر  كرر  معهررن تعنطفرر  إنمررن وحرر هن  ل ب رن

 كمرن الق صرن   لعمل   سخطهن عن خ لهن من معب   الشوا   الل ب   الجمنه   خ لهن جنب  حنش   بمظنه ا 
 (1) . 4591 أكتوب  21  و  صبنح م   لك وكنن البنوك  وحت  التجن    والمح   ال كنك ن ك  أ لق 

 تعنلررر  كمرررن ومصرر  ل ب رررن علرر  مرررن كرر  جننررر  إلرر  الج ائررر   العلرر  حمررر  فرر  نه ا المظررر هرر   م ررر  ومررن     
  فررر  الررر   األمررر  وهرررو بنلجهرررن  والمطنلبررر  والج ائررر  العررر   وبح رررن  الف نسررر  العررر و بسرررقوط منن  ررر  الهتنفرررن 
 كرنن بر الل  الو  اء مجل   ع  فق  حكوم ن أمن وب  طنن ن ف نسن سفن ت  من ك  م اسل  إل  الل ب   بنلسلطن 

 تمنمرن والمننف ر  بهرن قنمر  التر  اإل هنب ر  العمل ر  عل  اللهج  الش    بنحتجنجهن الف نس   الحكوم  إب غ أولهن
 .أ واحه  س م  مستول   ننح   من وحملتهن المحتج  ن لس اح الفو   بنإلط   وطنلبتهن ال ول    للقوان ن

  فر  أجر  مرن والع ب    ال ول   المتتم ا  ف  المشن ك  خ   من معنو ن  الج ائ    القض    ع  ل ب ن  أ  لق 
 11  ررو  صرر   الرر   التونسرر   الحكومرر  وبرر ن ب نهررن المشرت ك الررب غ جسرر   مررن وهرر ا الج ائرر    الشررع  صرو 

                                                           

 59-54الم ج  السنب  ص ص , صغ 1-
  و حفظ الق أن ب او   الكف   م ك  ال عو  السنوس     وواص  تعل م  علر   ر  العلمرنء  1951ول  ف  الجغبو  بش   ل ب ن  -*

  و  خ  ف  مفنوضرن  مر  ا طنل رن منهرن المفنوضرن  ال و تن ر    و كرنن  1511السنوس  ن   تول  امن   الح ك  السنوس   عن  
اعت ف  ا طنل ن بإستق   ل ب ن   و ل   1541وطهن االعت ا  بنال     السنوس  كأم   ال ا   الحك  ال ات    و ف  عن  من ش  

 : للم    من المعلومن  انظ  ال  .تكن امن ت  كنمل  الس ن   بسب  وجو  قوا  انجل     
php? r 6775.  radwww.biz/vle/showthe  

http://www.biz/vle/showtherad
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 كر  فر  والسر   االمرن السرتق ا  ملحر  ض و   أصبح القض   ح  إن: "   ل  من ف   جنء وممن  1591 من 
 (1)." الع ب  المغ  

 لر ا الف نسر    االسرتعمن    السرلطن  ضر     لر  العن لر  وقضر تهن الج ائ  ر  للثرو   المر ع  ل ب ن موق  إن      
 أقطرن  علر  ع لهن أج  من الجهو  ك  تب   و اح  الج ائ   الشع  ثو   عل  األجواء تسم   جنه   حنول 
 فر  ل ب رن واستم   مسعنهن  ف  فشل  لكنهن إل هن ج هن حنول  الت  ل ب ن منهن األول  بنل  ج  الع ب  المغ  

 حقرر  حررو  عل هررن ف نسررن ع ضررتهن الترر  التجن  رر  الصررفق  بشرر    فضرر  ح رر  من  ررن  وحترر  معنو ررن الثررو    عرر 
 الطبقر  أخر   مر   أك تر  المر ع  الموقر  هر ا  (2)1591 عرن  أواخر  فر  ا جلر  بحق  المسم  الج ائ   النفط
 شرمل  وق  المثنل  والتضنمن واألخو     تاالم ف  األمثل  أ و  وتض   الثو   تخ   ح  ا ت ال المثقف  الل ب  
 علرر  مررنه " وخطبررنء وشررع اء وصررحف  ن مفكرر  ن مررن الع ب رر  للقضرر   المخلصرر ن الرروطن  ن كرر  الشرر  ح  هرر  

  ومحمرر الرر  ن وفخرر  المصرر ائ  مصررطف  وعلرر  صرربح  ومحمررو  الرر  ن علرر : األسررنت   السررن   المثررن  سررب  
 و خطبون  كتبون جم عه  وكننوا   و   ه  ال  تون  ومحم  المسعو   وفنض  بوه و  القن   وعب  الشنو 

 (3) .إل     فعه  أو  لك عل   شجعه  من إل   ومن  حتنجوا أن  ون النظ   منقط  وتفنن حمن  ف 

 مررن  1599 أف  رر  فر  نعقرر الم طنجرر  مرتتم  فرر  المشرن ك   عررو  لهررن توجر  لرر  ل ب ررن أن مرن الرر    وعلر      
 الرروطن  التح  رر  وجبهرر  التونسرر  ال سررتو   الحرر   فرر  الرر عو  وانحصرر   المغ برر  االسررتق ل  حرر   طرر  

 وكرنن آنر اك الفنعلر  الع بر  المغر   أقطرن  إحر   لكونهرن وك لك المغ ب    السنح  عل  أهم ت      الج ائ   
 مسرتنءا موقفهرن كرنن وبنلترنل  ف ر   شرن ك  لرو آن اك موقفهن  عل  هو ممن أكث  الج ائ    القض    ف  بإمكننهن

 سفن تهن ط    عن الج ائ   الوف  أعضنء إل  استعجنل    عو  الل ب   الحكوم  وجه  فق   لك وم   لك  من

                                                           

 .215 ص  الم ج  السنب     ال -1
 

 .95 ص 2112  ا  الحكم   الج ائ    1591- 1591المواقف الدولية من القضية الجزائرية    صغ  م      -2

 .91 ص  1599 جو ل   22 بتن  خ  21   المجنه   ج     -3
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 توف ر  أحمر  السرن   مرن مشرك  الوفر  وكرنن   1599 جروان 21 فر  وصر  وق  بنغن   إل  للحضو  بنلقنه  
 . بن  ن م نواأل الم ن 

 المج   عب  الس   آن اك الل ب   الحكوم   ئ   ط   من الوف  است ع  السن  نف  من جوان 22 وف        
 طنجر   مرتتم  مرن اسرت نءهن الل ب ر  الحكومر  أبر  » : ح ر  البرو   الر كتو  الخن ج   و    بحضو  الكعبن 
 مرن أنهرن تعتق  وه  ل  ل ب ن  عو  االجتمن  لعق  عوا  ال  ن ونس  والج ائ   ن والمغن ب  التونس  ن جم  ال  
 (1)«"*وعنطف  و من لحمن الع ب  المغ   ب  

 المغن برر  ل خرروان اسررت نءهن لنقرر  الل ب رر  للحكومرر  بنلنسررب  المضررمون  الوسرر ل  الج ائرر   الوفرر  كررنن لقرر          
ب  هر  المعن ر ن بم اسرل  الج ائر   الوفر  قن  ح ن ح   من وهو تجنهلوهن  ال  ن والتونس  ن  إخروانه  اسرت نء وا 

 أن  مكن الص ا  من نو  أ   تفن   أن من  تقتض  الت  الظ و  م  تمنش ن األجواء تلط   محنوال الل ب  ن
 س نسررر ن منسررر  بحنجرر  كننررر  الفترر   هررر   فررر  الج ائ  رر  الثرررو   وأن خنصرر  الج ائ  ررر   القضررر   علرر  سرررلبن  ررتث 

 (2) .كنن ط   أل  التح   مصلحتهن من ول   الع ب  المغ   ف  إخوانهن لك  وعسك  ن

 أسرررربن  حررررو  ت ك ررررن و  اء  ئرررر  "  عرررر ننن منرررر    "  السرررر   تسررررنء  علرررر  الل ب رررر  الحكومرررر   ئرررر             
 الج ائرر   ن علرر  لف نسررن وانتصررن ك  الج ائ  رر  الثررو   مررن مرروقفك    رر  وال شررك برر  فهرر  األسرربن :  *المقنطعرر 

 السررررلب    حرررر  ته  اسررررت جن  أجرررر  مررررن م  رررر  قررررن  بجهررررن   قرررر مون المررررو   أو الح ررررن  ع كرررر م  خصررررون وهرررر 
 . امتهنن ش  امتهن  الت  وك امته  الضنئ  واستق له 

                                                           

 .11 -11 ص ص السنب   الم ج  صغ     -1

 .351-351 ص ص  3   1599 الج ائ   للكتن   الوطن   المتسس   1ط    كفاح حياة   الم ن توف   أحم -2
طرر ابل  و  الل برر  علرر  اسررتقبنل    و أ لقرر  مح تهرر  و ترر ك امتنرر  الشررع  1591أثنررنء   ررن   عرر ننن منرر     لل ب ررن عررن   -*

 .ستنكن ه  لس نستهن تجن  الج ائ  ا شوا عهن خنل   احتجنجن عل  موق  ت ك ن الموال  لف نسن   و إع نن لغضبه  و
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 ضرر  الحق قرر  فرر  هررو إنمررن الج ائرر  ضرر  عمرر  كرر  فررإن  كررن ومهمررن المصررنلح تسرر  هن ال أن  جرر  المبررن   إن
 ممثلرر  استشررن   بعرر   رر ا  برر  فسررأخب ك  الج ائرر  إل ضررنء  فعلرر  جرر  مررن حررو  سررتالك  عررن أمررن عمومررن العرر  
 :تضمن  بل ب ن المتواف  الج ائ   الوف  إجنب    وه التح    جبه 

 مبرن   كغ  هرن تنصر  وأن الج ائر  ض  ف نسن إعنن  عن تقل  أن لهمن  ثنل  ال أم  ن إال ت ك ن من ن    ال   
 صررررفح  تطررررو  وبرررر لك لرررر  هن الموجررررو   الح  ثرررر  األسرررلح  مررررن مرررر  اء للج ائرررر  ت سرررر  وأن  واإلنصررررن  العررر  

 .......المستقب  وتفتح الحنض  

 علر  تحفرظ أو ترأث   أ  عرن بع ر   كننر  الل ب ر  المسرنن   أن الل بر  الحكومر   ئر   تصر  ح من   حظ     
 الشتون ف  الت خ  ع  ب ل ب ن الت ا  ك لك  ستنتج كمن الخنص  القط    بمصنلحهن أو والثننئ   ال ول   ع قنتهن
 لر ئ    أ  أ  إبر اء قبر  أنر  الل ب  الحكوم   ئ   تعب   ف  جنء من مث  المتقت  الج ائ    للحكوم  ال اخل  
 أصربح  الع ب   التأث  ا  نت ج  ت ك ن من ت     ومن الوطن  التح    جبه   أ  أخ  من الب  الت ك    الحكوم
 (1) .المتح   األم  ف  الج ائ    القض   بإ  ا  المطنلب  النشط  ال و  من( 4591 من ابت اء) ت ك ن

 وثو تر  الج ائر   الشرع  مر  التضرنمن أسرنب   مرن الع  ر  إقنمر  إلر  الشرق ق  الل ب ر  الحكوم  بن    كمن      
 فرر  الل ب رر  المسررنهم  عررن ح ررن  افتتررنح"  الل برر "  ج  رر   كترر  الصرر   هرر ا وفرر  أ اضرر هن  كرر  عبرر  المبن كرر 
 و عمر  محنر   فر  الج ائ   للشع  ومآ ا ت  الج ائ    القض    ع  ف  الل ب  الشع  ومشن ك  الج ائ  أسبو 
 كر  الل بر  الشرع   فر  وقر  الج ائ  ر   القضر   لصرنلح اإلمكنن رن  ك  تجن   ض و   عل  التأك   خ   من

 (2) .منئع  س نس  أ   أو تقنع 

 

                                                           

 الج ائررر   هومررر    ا  ،(1591-1591) الجزائرياااة الثاااورة اتجاااا  الدولياااة والمواقاااف العربياااة السياساااة ، بررر  إسرررمنع  - 1
 .123 ص  2111

 .1595 فب ا   29 بتن  خ  31 الع   المجنه   ج    - 2
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 :المادي الدعم -2

 وا جنب  متم   موق  الل ب  الملك  للنظن  كنن لق  الع ب   المغ   ف  األخ   الس نس   م األنظ م  مقن ن 
 الحكومرر  موقرر  ترر ع   فرر  أسنسرر ن  و ا الل برر  الجمررنه    الموقرر  لعرر كمررن   الج ائ  رر   التح  رر  حرر   تجررن 

 تحرررر  كننرررر  الف نسرررر  من بنالسررررتع مبنشرررر   ل ب ررررن ا تبررررنط لعرررر   و لررررك الج ائ  رررر  الثررررو   تجررررن  اال جررررنب  الل ب رررر 
 ف نسرن  تجرن  اسرتق ل   برأكث  التصر   الملكر  للنظرن  وسرمح الثنن ر  العنلم ر  الحر   قبر  اال طنل  االستعمن 

 الف نسررر   االسرررتعمن  تحررر  كننررر ( فررر ان منطقررر ) الل ب ررر  الج ائ  ررر  الحررر و  علررر  األ اضررر  مرررن جررر ءا أن كمرررن
 تنمرر  اسررتق ل   لهررن الرروطن  التح  رر  جبهرر  بررأن الملررك إقنررن   فرر بل ب ررن الممثلررون وقرر  لقرر   لررك إلرر  بنإلضررنف 

 س نسرر   أنظمر  إل عرن  هر   أ  وبر ون الج ائر   تح  رر  عر ا مرن جبهر  أل  والء  ون الس نسر  القر ا  وح  ر 
 (1) .مجنو  

 حرر   م احرر  كرر  خرر   والحكومرر  الشررع  برر ن بنلوحرر   الج ائ  رر  الثررو   تجررن  الل برر  الموقرر  تم رر  كمررن    
  ئررر   عثمرررنن السررر     أكررر  نررروفمب  أو  لثرررو  ( 4511) السرررنو   السن سررر  الررر ك   بمننسرررب  الج ائ  ررر  التح  ررر 
 أجر  مرن كفنحر  فر  الج ائر   الشع  مطلقن تأ   ا  ت  ان ل ب ن ف  والشع  الحكوم "  بأن أك  الل ب   الو  اء

 (2)" االستق  

  الدعم االعالمي: 

 جبهررر  بعثررر  ضرررمن 4591 سرررن  بطررر ابل  واإلعررر   ال عن ررر  مكتررر  تأسررر  فقررر  :اإلع م ررر  الننح ررر  فمرررن    
 وكررنن الواسررع  الل ب رر  األقررنل    اخرر  الج ائ  رر  بررنلثو   والتع  رر  ال عن رر  بم رر ان و تكفرر  بل ب ررن الرروطن  التح  رر 

 ثرر  الصرر    الصررنلح ومحمرر  القنضرر  بشرر  سرر   ن برر   قررو  فرر    مجهررو  علرر  الب ا رر  فرر   عتمرر  المكترر  هرر ا
 الصرررحنف  علررر   شررر   فهرررو اإلع م ررر  مهنمررر  تعررر    كمرررن وبنغرررن    بب قررر  لررر  ف وعرررن وفرررتح مهنمررر  توسرررع 
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لقررنء االحتفررنال  وتنظرر   وال عن رر   واإل اعرر   نشررنط لتغط رر  المجنهرر  صررح ف  م اسررل  إلرر  بنإلضررنف  الخطرر  وا 
 بتو  عهرن  ال عن ر  مكتر  و تكفر  بنسرتم ا  ل ب رن إلر  تصر  المجنهر  خنصر  الثرو   صرحنف  وكنن  بل ب ن الثو  
 ه ئرن  مر  مسرنع   خر   مرن واسرتطن  للنشر  مجرنال  عرن للبحر  جهرو   واإلعر   ال عن ر  مكت  ب   كمن

 تخصررص 4591 منرر  فأصرربح  الج  رر    علرر  المشرر ف ن تعررنط   كسرر  أن"  الغرر   طرر ابل  ج  رر   تح  رر 
 االسررتعمن     الفضررنئح مرن وصررو ا الس نسر    تعررنل وال العسرك    األخبررن  ف هرن تنشرر  للج ائر  أسرربوع   صرفح 

 .للثو   الس نس   والب ننن  الح ب   الب  ن  مستج ا  بنش  الصح ف  تقو  كمن

 وقر  الج ائر  لمننصر   المتواصرل  التعبئر  خر   من الج ائ    للثو    عمهن عن الل ب   الصح  عب   كمن    
 قبولهرن بسرب  الل ب ر  الحكوم  عل  عن فن هجومن فشن  ال سم  ق للمو  األح نن من كث   ف  انتقن هن وجه 

 الشررع  إن"  ال مررنن"  أسرربوع   أعلنرر  إ  ل ب ررن  عبرر  الغررن  تم  رر  اتفنق رر  إلرر  للتوصرر  ف نسررن مرر  التفررنو 
 ". أف ا   من جث  عل  إال األننب   ه   بعبو   سمح لن الل ب 

 مرن – المفنوضن  ه   مث  إن"  بقولهن وختمت  الخطو  ه   ل ع ف    احتج مقنال ال ائ  ج     ونش        
 لنرن و ظهر  الج ائر   ن للروطن  ن قنسر   ضر ب  تكرون أن شرأنهن مرن -اسرتق لهن علر  تحصر  لر  الج ائر   ام 
 إ  الج ائ  ر   للثرو   والمرتا    المسرنن   مظنه  إب ا  عل  ح ص  الل ب   الصحنف  أن المواق  ه   خ   من
  لرك و  ون الج ائ     الثو   خ م  ف   تننفسون صحفه  اخت   عل  بل ب ن ومستول تهن الصحنف  ن  ج كنن
 (1) .تح    أو استحثن  أو شك  إل  أ ائ  ف   حتنجون ال مف وضن وواجبن ش    ضنه   ال له  ش فن

 ف  تأت  و بمن بمكنن األهم   من وال بلومنس   والس نس   والمنل   العسك    الل ب   المسنع ا  كنن  كمن     
 الحر   سرب  ممرن وعسرك    أمن ر  خلف ر  قواعر  وتكرو ن والمسنع   الحمن   المجنه ون وج  كمن األول  ال  ج 
 .االستعمن    ف نسن س نس  مواجه  ف  المستقل  الل ب   لل ول  الكث  
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 لصرررن و  ن فعررر  قررر   كررر "  قرررنلوا ح ررر  الج ائررر   الشرررع  قضررر   مرررن المتقررر   مررروقفه  الل ب رررون تررر ج  لقررر     
 فر   صنصر  تنطلر  نبر لهن مسرنع   وكر  بر منئه  األحر ا   كتبهرن الت  الح    وث ق  إل  ح فن  ض   الج ائ 
 البنطرر  ظر  تطررنو  ومرن بنررو   عنر   وافرر  حر   هر  فمررن الح رن   بأهرر ا  عنرن  فرر   تشرب  الرر   البغر  صر  

 سررنع ونن الرر  ن الل ب رر ن المننضررل ن وكرر  إ   رر  الملررك ن أمثرر الج ائ  ررون  نسرر  وك رر  الحرر   نررو  اكتسررح 
 (1) .والنف     بنلغنل

   ال ع  العسك: 

 المصر   التر ا  مرن األسرلح  نقر   خرص ف مرن الج ائر   للوفر  الل ب ر  الحكومر  قر متهن التر  المسنع   إن     
 ففر  ب  وق اط ر   ب وتوكروال  أ ر  جر توا لر   بلومنس   مسنع  بع  إال  لك  ت  ول  وجوا ب ا الل ب  الت ا  إل 
 أمرر ن المرر ن   توف رر  وهررو الج ائرر   الوفرر  عررن ممثلرر ن ل ب ررن ملررك السنوسرر  إ   رر  اسررتقب  4591 مررن  49

 وكنن ل ب ن ط    عن الج ائ  إل  الس ح م و  مسأل  معن وننقشوا  *عبن  وف حن  ف نس   أحم   بن  ن 
 :كنآلت  فعل    

... وبرر نن  وحررن ف رر  تشررت ك هرر  برر  فقررط الج ائرر   التحرر    الكفررنح تت رر  ال وملكررن  ومرر حك ل ب ررن إن"....    
 ومررن ج ائ  رر  مطرن ا  فهرر  إصر حهن المصرر  ون األخصرنئ ون أنررت  فمتر  اآلن  أ رر  ك  بر ن المطررن ا  اعتبر وا
 الح و  لقنئ   أم   أص   وهو الج   لقنئ  أم   أص    فق  الج ائ   الس ح أمن ب لك ف نسن علم  إن عل نن
 مرن موجرو  هرو مرن  لرك علر   طلر  ال كر  حر  ك  خر وا وأنرت  معتر   عل ر   عتر   ال طل قرن ح ا   خ  بأن

                                                           

 
 نتم  ال  أس   ف ح    او  تعل م  الجنمع    تخ   بشهن   عل ن ف  الص  ل    ( طنه  )بج ج   1911أكتوب   22ول  ف  *

 عن  س نس  اال من    أنشأ جمع   الطلب   و فتح ص  ل   بسط      ع  من طبق  النخب  المثقف  ثقنف    ب     و له ا كنن من
ت أ    1131 -1121  كمن انتخ   ئ سن لجمع   الط   المسلم ن لشمن  اف  ق ن ب ن  1122المسلم ن لجنمع  الج ائ  سن  

      ن  : للم    من المعلومن  أنظ  إل  .  1199و توف  بنلج ائ  عن    1199الحكوم  المتقت  للجمهو    الج ائ    
 . 92 – 91الم ج  السنب  ص ص 

 



 ة و أبرز مؤتمراتها                                          الجزائري القضية دعم في العربي المغرب دول مواقف  :الثاني الفصل
 

69 

 

 شرر اء فرر  فررو ا لكرر  تتوسررط أن أ  ترر  ومررن الخنصرر   حكررومتك  ل ب ررن حكومرر  اعتبرر وا عنرر نن  مختفرر ن جواسرر  
ال  بلومنس   أو س نس  مسع  أو الس ح  (1)". و اف لك  مستج ب  وكنن  وا 

   ج  األسلح  من كب    كم   عل   حتو  مستق  بل  كونهن ال  بنإلضنف  الثو   قن   أنظن  طمح ل ب ن وكنن 
 تم  ر   مكن وبنلتنل  الج ائ    للح و  م خنمن ح و هن  ول  أ ضن ولكونهن الثنن   العنلم   الح   إل  تن  خهن
 انتصررن  ال خرر  مررتن علرر  كننرر  شررحنهن ترر  السرر ح مررن  فعرر  أو  أن  رر ك  إ  الج ائرر   الرر  عب هررن األسررلح 
 منرر   الرر  األسررلح  نقلرر  هنررنك ومررن طرر ابل   قرر   المهجررو   ل ب ررن مرروان  بأحرر  ونرر   المصرر    للقرروا  الترنب 
 إلر  ط  قهرن أخر   ثر   4591   سرمب  11  رو  السر    منتهر  فر  الرو  اء  ئ   م  ع  إل  ث  ل ب   ضنبط
 ونررو  كم رر   لرر  وف مرن أخرر   عمل ررن  تلتهرن مشررجع  عمل رر  وكننر  الجنررو  عبرر  لجمرن ا ظهررو  علرر  الج ائر 

 .األسلح  ه  

 .111 ع م  انجل     بن ق   411-

 .طومسون  شن  41 -

 .ن  نللب طلق   آال 11-

 .حن   خ    طلق  4111-

   و    بن ق   421-

                                                           

 الج ائر   مر ن   ا   مارة ألول تنشار ناادرة وصاور جديادة ووثاائ  ودراساا  المعاصار الجزائر تاريخ بلغ    األم ن محم - 1
 .212 -211 ص ص  2115

 

 
 1 ص  2115 الج ائ   المع ف    ا  ،(1591 -1591)  السالح ومشكلة الجزائرية الثورة وه ب   سع    -2
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 وسررعهن فرر  مررن كرر  قرر م  الترر  ل ب ررن مسررنع   لرروال الج ائرر  فرر  الثرروا  إلرر  األسررلح  هرر   لتصرر  تكررن ولرر       
 فرر  واسرتعمل  طر ابل   م  نرر  وبر ن الغ ب ر  مصر  حرر و  علر  وا  خنلهرن ونقلهرن األسررلح  جمر  عمل ر  لتسره  

 (1) .الل ب   الح و  عب  الج ائ  نحو األسلح  ه   لنق  والح   الوسنئ  ك   لك

 بنالتفن  ونسج (O.S)  ف  مننض  من وكنن ط ابل  بضواح  قنض  البش   ح  4592 سن  فف       
 الن ال  تحسبن األسلح  عل  الحصو  به   الل ب  ن الوطن  ن بع  م  ع قن   بن  ن ولم ن بل  بن م 

 ابن م  ن  ش  "  خل ف  س   "  ق   لهن تنب  بف   تع    ث  لوج ست ك    قنع   أو  نشأ  وهك ا الثو  
 ال   المخطط ضمن بل ب ن القواع  عل  لإلش ا  بل  بن ع ن  من أو   محسن وكنن كل  11 بحوال   ن  
 بفض  الش   ف  معتب   نتنئج عل  المخطط أسف  وق  4591 سن   فنق  م  إ قنف  قب  قواع   وأ س  أك  

 ( 4)ص   ن الم م  بل  بن حنلهن الت  الع قن 

 إل  ل ب ن من الته    عمل   بتنس   الثو    ن  ق قب  من مكل " محسن  أحم "  أن سنبقن  ك نن وكمن       
 شوشنن الع    عب  الم عو التونس  ن الثوا  من و  م  الوق  نف  ف   نس  وكنن تون   عب  الج ائ 
 بنلق   خل ج ف  س    بصو   حمولتهن تف غ وكنن  الم اك  بواسط  لل ب ن تص  وال خنئ  األسلح  وكنن 

 ف  مستأج   م  ع  عن عبن   هو س   مخبأ إل  بنلشنحنن  الحمول  نق ت هننك ومن  وا    بل   من
"  الحم   عب "   األم   وهو األم  عل  مطلعن الل ب   اإل ا   ف  واح  شخص هننك وكنن  وا   ضواح 

 ف  أح ننن الطمأن ن  تبع  ت خ ت  وكنن  للمسنع   جه   قصن    ب   وكنن ط ابل  ف  للش ط  عن  م   
 الصعن  بع  آلخ  ح ن من الته    عمل ن  تعت   وكنن  الصح اء أبننء من الل ب  ن المه ب ن نفو 
 ع ون  وم حقن  م حقنت   تفن ون كننوا الثو   من وب  ولكن الب  طنن  الضبنط محنوال  مث   لك ف 

 .شت  بوسنئ 
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 األسرررلح   نقررر   ترررول  كرررنن الررر     فرررنك  الم كررر  4591 نهن ررر  فررر  االسررر ائل   البح  ررر  أ  قررر  وبعررر من     
 الل ب ر ن التجرن  شرنحنن  علر   ائمرن االعتمرن   مكرن ال أنر  وبمرن ول ب رن مصر  بر ن منتظمر  تكرون تكرن  بصو  
ن خنص   منهرن كر  حمولر  برنلمقطو   م سر    شرنحنن  سرت  شر اء تق   ل لك الس    اعتمن  تستل   العمل   وا 

 أعر  قر  وكرنن 4594 أكتروب  2 بترن  خ اإلسركن     م فرأ إل  شنحنن ال نق  وت   وال  91111 بمبلغ طنن 21
 معنم تهرن انجرن  وبعر  مصر  فر  الثرو   ممثر  خمر   عمرن  بإشر ا  العمل   وتم  ج ائ  ن سنئقن 42 لق ن تهن

 (1)".التونس   الل ب   الح و  إل  منتظم  بصو   تنق  الشنحنن  ب أ  الجم ك  

 عنر من الل بر   الشرع  جهر  مر  جهو هرن وتوح   4591 سن  من  المع ك  ل ق ف  ل ب ن حكوم  أصبح  فق 
  ون برر و هن  للعررنل  وجهرر   المختلفرر  واإلعننررن  لألمرروا  ومصرر  ا لرر   ومعبرر ا للسرر ح معسررك ا ل ب ررن أصرربح 

 (2) .الج ائ    القض    ع  أج  من االتجنهن  ك  ف  وسع  موا    أو خو 

 الثرو   واجهر  التر  التحر  ن  أكبر  أحر  الج ائر   إلر  وا  خنلهن األسلح  عل  الحصو  تأم ن مسأل  كنن  لق 
 ب ا ر  فر  ف هرن عرن  الر   *"بلر  برن أحمر "  صرفهن التر  األخ ر   هر   ل ب رن ومنهرن الع ب ر  ال و  ل   الج ائ   

 أب ا  ال   الكب   وطن ال للشعو  نظ ا و لك قلب  إل  الج ائ  بع  الع ب   األقطن  أح  بأنهن الج ائ     الثو  
 النشرنط خر   مرن و لرك لهرن  خلف   قنع   تكون ل ب ن جع  ال   األم  الج ائ    الثو   العتنن  الل ب  الشع 
 عبر  تعبر  كننر  فقر  األسرلح  إ خرن  مجرن  فر  أمرن ت ابهرن  علر  الج ائ  رون الثروا  بر   قرو  كنن ال   الثو  
 (3) .الب   الط    ك او  البح   الط    منهن ط   ع   ل ب ن

                                                           

 .92 -91 ص ص  2111 الج ائ   ال ائ    ا  الس     التسلح عمل ن   الجزائرية الثورة ص  ق   م ا   -1

 الحرررر    التررررن  خ فرررر   كتررررو ا   سررررنل   1591 -1591 الليبيااااة الصااااحافة خااااالل ماااان الجزائريااااة الثااااورة  مررررو   محفررروظ -1
 119  ص  2112 -2111  قسنط ن  جنمع  واآلثن   التن  خ قس  والمعنص  

 .323 ص  2119 الج ائ   كوشكن   متسس   التحريرية الجزائرية للثورة الليبي الدعم و و   محم  - 2
بعر  الحر   العنلم ر  الثنن ر    أصربخ مسرتوال عرن المنظمر  بمغن ر  وال ر  تلمسرنن    نضر  الر  حر   الشرع   1519ول  ف   -*

  و   ررر   1592  و أعتقررر  بعررر  اكتشرررنفهن   و حكررر  عل ررر  بنلسرررجن المتبررر  لكنررر  تمكرررن مرررن الفررر ا  فررر   1545الخنصررر  سرررن  
   الطنئ   معن ض  الح   ل لك إلتجأ ال  القنه     و أصبح أح   عمنء جبه  التح    الوطن    و أعتق  بع  اختطنف  ف  حن
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 الدعم االقتصادي: 

 مرر ا  علرر  التب عررن  حملرر  تنظرر   الج ائرر  لرر ع  العل ررن اللجنرر  حنولرر  فقرر  االقتصررن   الرر ع   خررص ف مررن أمررن
 شره  مرن أكثر  الواقر  فر  تسرتم  كننر  والتر  ج ائ  ر  أسرنب   إقنمر  خر   مرن الف ع    لجننهن بواسط  السن 

 هررر   الترر  والمسررنع ا  األمرروا  لجمرر  فئنتهررن وبمختلرر  المنررنط  جم رر  فرر  ع رر الف   اللجررنن خ لهررن انطلقرر 
قنمرر  والمقررنه  والم كبررن  الم هرر   علرر  إضررنف    سررو  ف ضرر  ح رر  لتقرر  مهن الشررع   الخ   رر   الحفرر   وا 

  و   خ  الحكوم   والمصنلح المتسسن  مختل  ف  العنملون خصص كمن والس نمنئ    ال  نض   والنشنطن 
 ومسررنع ا  نق  رر  مسررنع ا : نرروع ن إلرر  االقتصررن    المسررنع ا  انقسررم  وقرر  الج ائرر  لصررنلح م تبررنته  مررن

 (1) .ع ن  

 :الجزائرية والثورة تونس - 

 :المعنوي الدعم-1

 سررنت  بر ن مرن الواقعر  الفترر   فر  الج ائ  ر  للثرو   واضررح «تونسر   عر »  عرن الحرر     مكرن لر  الواقر  فر     
 لسر ن تهن فنقر   األخر   وهر  الف نسر   الحمن ر  سرلط  تحر  كننر  الفتر   هر   ف  تون  ألن 1591 و 1594
 بوحررر   العرررن  الشرررعب  الشرررعو  هرررو الم حلررر  هررر   فررر  فعررر  عنررر  الحررر     مكرررن مرررن أن الج ائررر   مثررر  الوطن ررر 
 عتبرن ه بن ككر  الع بر  المغر   أبنرنء جم ر  بر ن بر  فقرط والج ائر  ترون  بر ن لر   قنئمرن  كرنن الر   المص  

 .واح  استعمن  ن  ان تح     حون جم عن كننوا

                                                                                                                                                                                           

  و بعرر  االسررتق   أصرربح أو   ئرر   للجمهو  رر  الج ائ  رر    ثرر  ترر  إبعررن   مررن السررلط  بعرر  التصررح ح  1591أكترروب   22 ررو  
 . 129العم     الم ج  السنب    ص : للم    من المعلومن  أنظ  ال  . الثو   

 

 .59 ص  2111 الج ائ   ال ائ    ا   الجزائرية والثورة الليبيون ،لس ن أبو خل ف  بسم  -1
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 بنلتضرررنمن  تعلررر  قسررر     ئ سررر  ن قسرررم ن إلررر  تقسررر م   مكرررن الج ائ  ررر  الثرررو   مررر   تونسرررال التضرررنمن إن   
 تررون  ن رر  تررن  خ 1591 و الج ائ  رر  التح    رر  الثررو   انرر ال  تررن  خ 1594 برر ن مررن و مترر  المشررت ك والكفررنح

 سررن  اسررتق لهن تررون  ن رر  مرر  ف برر أ الثررنن  القسرر  أمررن الج  رر    التونسرر   ال ولرر  وتأسرر    الس نسرر اسررتق لهن
 أو تسررم ت  و مكررن 1512 سررن  ف نسررن ضرر  التح    رر  ح بهررن فرر  الج ائرر  انتصررن   ن رر  إلرر  و سررتم  1591
 طرر   مرن نالج ائ  ررو  تلقنهرن التر  والمسررنن   الر ع  مظررنه  فر  عمل رن تجسرر  والر   األخررو  بنلتضرنمن وصرف 
 (1) .حكوم ن أ  شعب ن وال ع  التضنمن  لك كنن سواء التونس ون أشقنئه 

 شرعب  بنسرتع ا  مر عومن ترون  فر  إجمنعرن قض ت  و ع  الج ائ   الشع  كفنح م  التضنمن حق  فق       
 قرر  ع برر ال المغرر   منطقرر  مسررتو  علرر  المسررلح العمرر  تعمرر   مشرر و  كررنن وا  ا الج ائ  رر   الثررو   لنصرر   كب رر 

 التنسرر   اسررتم ا     ون  حرر  لرر   لررك فررإن التونسرر   السررلطن  مواجهرر  فرر   وسرر  بررن صررنلح بفشرر  أجهرر 
 .الشق ق ن الشعب ن ب ن ت بط الت  والص اق  اإلخو  وع قن  الشعب  التفنع  ف ضهمن والل  ن والتضنمن

 المشرت ك الكفرنح تعمر   وتفرن   مغ بر وال التونسر  الشعب ن تج    إل  ت م  الف نس   الس نس  كنن  ولق      
 علرر  الضررغط فرر  إج اءاتهررن وكننرر  الج ائ  رر  الثررو   شررعب   خطرر  لهررن تأكرر  أن بعرر  الع برر  المغرر   ألقطررن 

 االسررتق     رر  الع برر  المغرر   شررعو  نظرر  فرر  تعكرر  العسررك    قواتهررن بإبقررنء والتمسررك البلرر  ن السررلطن 
 بنعت اءاتر  الف نس  االستعمن  مث  وق  المشت ك  القضن ن لخ م  منوالتضن الت ابط ض و   له  وتتك  المحق 
 (2) .التضنمن   ال وابط تلك تقو   ف  هنمن  و ا التونس  ن السكنن عل  المتك   

 :المادي الدعم -2

 برر  الج ائرر   ن للمهررنج  ن المق مرر  اإلنسررنن   التونسرر   المسررنع ا  علرر  مقتصرر ا التونسرر  الرر ع   كررن لرر      
  تعلرر  ف مررن خنصرر  التونسرر   الحرر و  علرر  أسنسرر  بشررك  الج ائ  رر  بررنلثو   متعلقرر  أخرر   محررنوال  أ ضررن  شررم

                                                           

 .31 -31 ص ص السنب   الم ج  وآخ ون  نو ص    -1 

 .131 -131 ص ص    1   السنب   الم ج   و    مق ت     -2 
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 مرررن عررر  ا أن ح ررر  بترررون  المسرررلح الكفرررنح توق ررر  صررر و  بعررر   إهررر اء أو شررر اء األسرررلح  علررر  بنلحصرررو 
 الرروطن  تح  رر ال جرر   بصررفو  االلتحررن  آثرر وا التونسرر  ن وبعرر  التونسرر   المقنومرر  صررفو  فرر  الج ائرر   ن

 (1) .الف نس  االستعمن  ض  المشت ك الكفنح بض و   منه  إ مننن الس ح تسل   من ب ال

 منر  والر خ     والمتنر لألسرلح  أسنسر   عبرو  منطقر  لترون  المحن  ر  الج ائ    الش ق   الح و  كنن  فق      
 التونسر    الج ائ  ر  الحر و  طرو  عب  للتمو ن م اك  إقنم  إل  بهن  ف  ممن التح      للثو   األول  االنط ق 
 أنشررئ  كمررن المننسرر   العرر   تقرر    فرر   و هررن  كمررن والج ائرر  تررون  برر ن مشررت ك  صررح   م اكرر  إلرر  إضررنف 
 (2) .المسنع ا  لتق    الح و   الش  ط عل  الج ائ   األحم  لله   وح ا  أ ضن

  الدعم العسكري: 

عبرر  الوهررن  " صرر ح المقررنو   اإلطررن التونسرر  للثررو   الج ائ  رر   ففرر  هرر ا  أمررن ف مررن  خررص الرر ع  العسررك     
بأن  خ   ان ال  الثو   التونس   ص    أوام  من ال  وان الس نس  للح   ال ستو   التونس  سن  " السن   
نه   وقر  الج ائر   وبر عو  الج ائر   ن للثرو    وطلر  المسرنع   مر إلر لل خو   نالتونس  المقنوم ن  إل  1594

ف قرر  بو  ررنن الترر  الشرر   الج ائرر   ومررن ب ررنه   إلرر ترر خل  آنرر اك أ برر  فرر   مررن المقنومرر  المسررلح  التونسرر   
وبقروا لمر    واألمروا  األسلح ج ه  الش  ع  وعق   اجتمنعن بنلج ائ   ن وطلب  مسنع ته  بتق     إل توجه  

أشرره  ثرر  عررن وا   وقرر  تطررو  أ بعرر  ج ائرر   ن فرر  ج هرر  النمنمشرر    وبئرر  العررنت   وبقرروا  إلرر شرره  ثرر   خلرروا 
 كرر   أن صررنلح بررن  وسرر   " ال هرر   " وأشررن   ج  رر    واألمرروا  األسررلح المقنومرر  التونسرر   وتحصررلوا علرر  

بأحمر  بررن بلر  وبمحمر  برن حمررن   الغ  ر  شره  بنسرر   1593إتصر  بواسرط  عبر  اهلل عبعررن  فر  شره  أو  
  ومررن ثرر  1594وقفرر  فرر  أوائرر  ت  التنظرر   الفنرر  للح كرر  الثو  رر  الترر  حمررن   ال  فرر  المغ برر   واتفقرروا علرر

                                                           

 الحر     الترن  خ فر  منجسرت    سرنل   1591 -1599 الثورة في ودورهم بتونس الجزائريون الالجئون   عسرو  صنلح -1 
 .52 ص بح      منشو    2115 بنتن  لخض   الحن  نمع ج اآلثن   وعل  التن  خ قس 

-199ص   ص 2001   ا  السرب    الج ائر    1  ط 4591 – 4591البعد االفريقي للقضية الجزائرية م    صرغ      -2 
191  . 
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الجر   الف نسر  وتشرت ت  عبر  المنرنط  وهر    إلضعن نستنتج توح   العم  العسك   ف  المننط  المغ ب   
القن   ف   لك مغ بر  الحر   وصر ح  الج  ر   الف نسر   برأن العمل رن  العسرك    كننر  ع  ر   بترون  وتتجر   

و  ول س  عمل ن  منع ل  إنمن و اءهن خط  عم  وتنس   ب ن الثوا  التونس  ن وح ك  التح    الج ائ    ك   
ومن  مكن أن نستنتج  هو وجو  تنس   بر ن المقرنوم ن الج ائر   ن لمقنومر  القروا  الف نسر   فر  كنفر  المنرنط  

 (1) .المغ ب  

فررإل  ت ابهررن ... وشرعبن  ف قررن برر ن ت ابهررن والتر ا  الج ائرر  فمنر  انرر ال  الثررو   الج ائ  رر  لر  تجعرر  تررون  حكومرر  
قنعررر   عسرررك    لجررر   التح  ررر   إنشرررنءتررر   1591لجرررأوا الج ائررر   ن الررر  ن اضرررطه ه  االسرررتعمن   وفررر  عرررن  

 22وفرر   رررو  ... الثرررو   إلرر وال جرررن   األسررلح الرروطن  فرر  المنطقررر  الح و  رر    و لرررك بهرر   ترررأم ن وصررو  
تون  لمقنبل  ال كتو  الصرن    إل نتق  ك  من أم ن  بن  ن وتوف   الم ن  من ل ب ن جننف  من نف  السن  ا

"  " لسرررل    "  "  مررر  المررر ن    "  "أ  " اتفرررن  مسرررل  " الط ررر  سرررل    وأمضررروا اتفنقرررن سرررمو   واألسرررتن مقررر   
الج ائ  ر    األسرلح لمق   وأه  من نص عل    لرك االتفرن  هرو أن الحكومر  التونسر   تتعهر  بنقر  "  "لألم ن و 
ممثلر  جبهر  التح  ر  الروطن  وبتسرل مهن علر  الحر و  للمكلفر ن بر لك  وبرأن ال  إلر من الحر و   إل هنالت  ت   

 (2) .تتس   من تون  أ   قطع  س ح موجه  للثو   الج ائ   

ن مظرنه  التضرنمن وبحك  الع قن  المت ن  الت  كنن  ت بط الشعب ن الشق ق ن حف  كفنح البلر  ن بكث ر  مر   
ومشرررن ك   1592والترررآ   تجسررر   أسرررم  معنن هرررن فررر  مشرررن ك  الج ائررر   ن فررر  المقنومررر  التونسررر    منررر  عرررن  

التونس  ن ف  الثو   الج ائ  ر  منر  انر العهن  وقر  كننر  تتواجر  بترون  حنل ر  ج ائ  ر   معتبر   أكر   حضرو هن 
التونسر  ن  إ  ظلر   إخروانه نن المننط  الح و    عن الس نس  والثقنف   ول  تكن الح و  الوهم   لتفص  سك

صربغتهن المغن ب ر  بترأث   واضرح مرن  األخو ر مظنه  التضنمن والتآ   والتواصر  قنئمر  وأخر   أبعرن  النصر   

                                                           

 .91 -15ص  ص  2    2115   ا  السب   الج ائ   1  طونسيون والثورة الجزائريةالتحب   حسن اللول    -1 

 .19-11  الم ج  السنب   ص ص سع     -2 
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لجن  تح    المغ   الع ب  ول   مكن مستغ بن أن تلتحر  كث ر  مرن العننصر  الج ائ  ر  بشرك  فر    بصرفو  
 :و مكننن أن نع و أسبن   لك واعتمن ا عل  تفس  ا  الفنعل ن المقنوم  التونس   

تح  رر  المغرر   الع برر  إ  جنرر   لجنرر  تح  رر  المغرر   الع برر  وبتوجرر  مررن  إلرر ال  برر  فرر  الجهررن  والتررو   -
 .الخطنب  والح كن  الوطن  

 .ت كاالحتكنك الجوا   عل  طو  الح و    والع قن  العنئل   أك   الشعو  بنلمص   المش -

 (1) .الع ب تفنع  الجنل   الج ائ    ف  تون  م  الح ك  الثو    وتجن  تح    المغ    -

فر  الخرن   كننر  ترأت  إمرن عرن ط  ر  الشر اء  مثل نتنرنالمتحصر  عل هرن مرن طر    األسرلح أن  إلر  بنإلضنف 
  البلر ان تنر   حمولتهرن بأموا  الثو   أو عن ط    العطنء من طر   البلر ان الشرق ق  والصر  ق   وكننر  برواخ

وكرنن  وط ابل  وتون   وق  احتفظ بقواع  التخ  ن فر  ل ب رن ومصر  حفنظرن علر  أمنهرن اإلسكن    ف  موان  
 إلرر الوحر   الجم ك ر  وكننرر  نت جر  ت ا ر  حجرر  البضرنئ  الروا     بإنشررنءالقل ر  منهرن بترون   كمررن قنمر  ترون  

لروا  ا   وعلر  سرب   المثرن  تننولر  هر   الوحر   خر   سرنت  السر    علر  هر   ا إلضرفنءم ننء تون  وكر لك 
 191ألرر  طررن مررن البضررنئ  ألن الوحرر   اسررتخ ج  مررن م نررنء تررون   211مررنال  قرر  عررن  1512 -1511

 (2) .أل  طن قن م  من ك  البل ان

  الدعم المالي: 

ال  شك  سو  مبلغن  1599 -1594من  خص ال ع  المنل  المق   لجبه  التح    الوطن  خ   سنت   أمن ف
 -1591بس طن  وم  ت ا   ع   المنخ ط ن ا  ا  ال ع  المنل  للمجهو  الح ب      تبنطت العمل   ب ن سنت  

                                                           

المغاربياة، نشااط  –النشااط اننسااني للثاورة الجزائرياة بمراكاز الالجئاين وأثار  علات العالقاا  الجزائرياة مق ت   عب  اهلل   -1
  . 14    ص2114  11جل  المصن        مالهالل االحمر الجزائري نموذجا

 

  ص 2111  و ا   المجنهرر  ن  الج ائرر   1591 -1599المواصااال  أثناااث الثااورة ، التساالي  و عبرر  ال حمررنن بررن عط رر  -2
112. 
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و لك بسب  تطرو  عمل ر  الترأط   الكلر  وشرمول   التعبئر  وتعم مهرن  1599ث  حقق  قف   نوع   سن   1591
الرر  ن  األمرروا قررن   الثررو   والمسررتول ن المكلفرر ن بجمرر   إلرر علرر  كنفرر  المهررنج  ن الج ائرر   ن  وتشرر   الوثررنئ  

ف نكرن ثر   19111ف نكرن ومبلغرن آخر  قر     19451الس   عم ون  محم  بن عم   مبلغن منل ن ق     إل سلموا 
ف نكررن وفرر   19111قرر     1591  ثرر  مبلغررن فرر  سررن  1591ف نكررن فرر  أكترروب   111.111مبلغررن آخرر  ق مترر  

 (1) .ف نكن 111111مبلغن منل ن بق م   1591  نوفمب  أ ضن عن 21

 الدعم االعالمي: 

 جهر  ومرن ثرو ته   عر  فر  وصر ب  قرو  المهرنج  ن لت  ر  الثرو   خب  نش  عل  التونس   الصحنف  عمل  كمن
 فررر  معهررر  والوقرررو  الج ائررر   ن إخررروانه   عررر  فررر  تنتظررر ه  التررر  الصرررعب  بنلمهمرررن  التونسررر  ن إشرررعن  أخررر  

 .ض ائه 

 إسرررت ات ج   الررروطن  التح  ررر  جبهررر  انتهجررر  الج ائ  ررر  بنلقضررر   التع  ررر  فررر  اإلع مررر  البعررر  ألهم ررر   اونظررر
 مكترر  بتررون  الثو  رر  وال عن رر  اإلعرر   وسررنئ  ومررن الج ائ  رر  بررنلثو   والتع  رر  وال عن رر  التجن رر  فرر  واسررع 
 التح  ررر  جبهررر  لبعثررر  تنبعرررن ب ا ررر ال فررر  المكتررر  هررر ا وكرررنن بترررون  الررروطن  التح  ررر  لجبهررر  واإلعررر   ال عن رر 
 كرر  علر  بنإلشر ا  المكتر  هر ا و قررو  الج ائ  ر  اإلخبرن  و ا   إشر ا  تحر  أصرربح ثر  ترون  بقنعر   الروطن 

  تكلررر  كمرررن بترررون  الج ائررر  صرررو  وا  اعررر  والمجنهررر  المقنومررر   تكصرررح ف والس نسررر   اإلع م ررر  النشرررنطن 
 (2) .الج ائ    للثو   لل عن   السفن ا  ومختل  ال ول  و  المحل   الصح  م  بنالتصنال  ك لك المكت 

 و احروا الج ائر   الشرع  بكفرنح اهتمروا ال  ن التونس  ن الشع اء أمن واسعن مجنال فتح الصحف  ال ع  ه ا     
 الشررربن  خنصررر  ترررون   اخررر  الشررربنن   الشررر ائح علررر  أثررر وا وبنلترررنل  وحمنسرررن ثرررو   الملتهبررر  القصرررنئ   نظمرررون
  احروا الر  ن الج ائر   ن للشرع اء أبوابهرن ترون  فتحر  أخر   جهر  ومرن العلر  لطل  تون  عل  الواف   الج ائ  

                                                           

 .111الم ج  السنب   ص  عسو   -1 
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 الفتر   خر   اإلعر   برن  هرو برن  أخطر  طرن ق ن والمجرنال  الصرح  فر  الثو  ر  قصنئ ه   نش ون ب و ه 
 .االستعمن   

 الصرن   "  l’action" العمر  ج  ر   منهن الج ائ  نش  عل  الص   ه ا ف  التونس   الصحنف  عمل  كمن     
 قضر  ح   ق    عن الج ائ    الثو   أح ا  عن شوا ال  ن الف نس  ن ألح  صحف ن استط عن الف نس   بنللغ 

 إال ف نسرن   اخر  النش  من من  االستط   ه ا أن وم  المجنه  ن م  كنمل   ومن خمسون الج ائ    بنلجبن 
 عررن تفنصرر   بنشرر  الم حررظ صررح ف  قنمرر  جهتهررن ومررن كررنم   بنشرر   جهتهررن مررن قنمرر  المقنومرر  ج  رر   أن

 أ ضرن العنصم   الج ائ  ف  األوضن  عن الح   بنلصو   استط عهن  عم  وق  كنمل   أ ن  الثمنن   إض ا 
 خرر   أ ضررن الج ائرر  م  نرر  حنلرر  ف رر  وصررف  «الصررنمت  الم  نرر  » بعنرروان مطرروال مقررنال العررنل  صررح ف  نرر ك 

 (1) .أ ن  الثمنن   إض ا 

 العررنئ   مرن بنلع  ر  الق رن  خر   مرن الج ائر   ن أشرقنئه  مر  التونسر ون تضرنمن فقر   لرك إلر  وبنإلضرنف    
 كنفرر  إلرر  العررون  رر  تقرر    فرر  أ ضررن التضررنمن هرر ا تجسرر  كمررن بأكملهررن ج ائ  رر  عررنئ   بنستضررنف  التونسرر  

 وقررر  المح وقررر  األ اضررر  وس نسررر  الوحشررر   األسرررنل   بسرررب  نسررر  التو  األ اضررر  لررر إ الجرررأو  الررر  ن الج ائررر   ن
 بلرغ ال جئر ن ع   أن ب  استهن الصغ   عل   عم    البنح  قن  الت  التونس  الوطن  األ ش   وثنئ  أشن  
 (2) .  ت   أل  41.111 و ام أ  أل  99.111 منه  الج  أل  291.111) 1591 سن 

 ردة فعل السلطا  االستعمارية : 

و نت جررر  إلشرررت ا  هجمرررن  جررر   التح  ررر  الررروطن  الج ائررر   ضررر  العررر و و تصرررنع  العمل رررن  العسرررك    فررر  
استه ا  منطقر  ق  ر  سرنق   سر     وسر  لجأ  السلطن  االستعمن    ال   القنع   الش ق   بنلح و  التونس  

ب ررنن ف نسرر   قررو  إن    و أعقبهررن  و اسررتم  القصرر  لمرر   سررنع  4591ف فرر    1التونسرر   بنلقننبرر  صرربنح 

                                                           

 .91 -15ص ص سنب  ال الم ج  المواق  ال ول      صغ    -1

 .43 ص السنب  الم ج  وآخ ون  نو ص   -2



 ة و أبرز مؤتمراتها                                          الجزائري القضية دعم في العربي المغرب دول مواقف  :الثاني الفصل
 

79 

 

  و  رر ك  م اسرر  االنبررنء أن منظرر  الق  رر  كررنن  ه بررن جرر ا مبرر  ا أن االعترر اء كررنن القرر   كررنن مجرر      فعرر  
ض  الم ن  ن  صب نن فر  ك اسر  ال  اسر   و جثر  متنرنث   فر  سرو  الق  ر  لمرواطن ن تونسر  ن و ج ائر   ن   

العنلم    و هنن السلطن  الف نسر   كعن تهرن أ اعر  ب ننرن فه  مننظ  أ هل  الصحف  ن   و ه   ال أ  العن  
اننن نسرتط   أن نكر   تكر  بن قطع رن الخبر  الروا   مرن ترون  و الر    ر ع  أن الم  سر  قر  : ) تك   ف    لك 

 (.ق ف  بنلقننب    و أن أطفنال ع    ن ق  قتلوا

عررر   الررر وابط النضرررنل   بررر ن الشرررعب ن لكرررن هررر ا الحرررن   االلررر     و الررر   أ ا   ف نسرررن مرررن و اء  قطررر      
الشررق ق ن التونسرر  و الج ائرر     تحررو  الرر   مرر   خلرر   كرر   امترر ا   مررنء االشررقنء مررن أجرر  وجرر   الهرر   و 
المص     و أصبح  حتف  ب  سنو ن   من ط   الر ولت ن المسرتقلت ن    ر ك همن  ائمرن أن العر و واحر    و أن 

  1.عم  ب نه  من ح و  اصطننع   المص   مشت ك       من أقنم  المست

وقرر  وجرر  الشررع  التونسرر  نفسرر  نت جرر  هرر   اإلعترر اءا  ط فررن مشررن كن فرر  حرر   الج ائرر  وا  مننررن منرر        
بوجرررو  مواصرررل  إعننررر  الشرررغ  الج ائررر   فقررر  كرررنن  ضرررح  بكررر  إمكنن نتررر  و تعررر   بإسرررتم ا  لإلعتررر اءا  

نمن التونسرر   مررر  الثررو   الج ائ  رر  ال  مكررن أن تحصررر هن الف نسرر   علرر  الحرر و  التونسرر    لكرررن مظررنه  التضرر
 ..  (2)نش    أ قن  ب  تتجس  ف  أشكن  التأ    والمسنن   المختلف  طوا  الثو   الج ائ    

خطرن اسررت ات ج ن هنمرن وفعرنال للثررو   الج ائ  ر   لررك كلمرن اشرت   قبضرر  القروا  الف نسرر    مثلر  تررون  لقر       
خ  إال ووجرر  المجنهرر ون ملجررأ اآلمررن فرر  الترر ا  التونسرر  ألخرر  أنفنسرره  اسررتع ا  اإلعررن   علرر  الثررو   فرر  الرر ا

لحن  الخسنئ  واله ائ  بنلع و  .(3)مواصل  الكفنح وا 

 

                                                           

 . 11 -19  ص ص   2    1111   ا  البع    الج ائ     1  ط  ة الجزائر الجديدةملحمعمن  قل      - 1

  -2 ChIKH (SILIMANE) LALGERIE EN ARMES OU LETEMPS DES CERTITDES, OPU,  

ALGER, 1981, 490P  

 . 299  ص 2009   ا  هوم   الج ائ   4591 -4381مقاربا  في تاريخ الجزائر إب اه   م نس   - 3
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 : والثورة الجزائرية االقصت  المغرب -ج

 :الدعم المعنوي  -1

ب  الج ائ  ررر  التررر  لقررر  كرررنن المغررر   األقصررر  مرررن  و  المغررر   الع بررر  التررر  وصرررلهن صررر   ثرررو   نررروفم     
لع   اعتبن ا  تن  خ   أولهن ق   المسنف  ب نهن وب ن الج ائر  إلر  جننر  الترن  خ المشرت ك  4591إن لع  عن  

من لغ  و  رن وكر لك العرن ا  والتقنل ر  الواحر    التر  تجمر  بر ن الشرعب ن الشرق ق ن وبنلترنل  أثر  انر ال  الثرو   
ولقرر      اح حكومرر  وشررعبن  تضررنمن معهررن ومرر  الشررع  الج ائرر    الج ائ  رر  فرر  عمرر  المجتمرر  المغ برر  الرر

أحمررررر  "السررررر    4599تجلررررر   لرررررك فررررر  مطنلبررررر  ممثررررر  المغررررر   األقصررررر  لررررر   ه ئررررر  األمررررر  المتحررررر   عرررررن  
بوضرر  حرر  وبسرر ع  للمجررن   الم تكبرر  فرر  حرر  الشررع  الج ائرر    والكرر  فررو ا عررن إ اقرر   مررنء هرر ا *"فرر  جبل

بسط حقوق   كمن أك  موق  المغ   األقص  حكوم  والشرع  الر اف  للطر ح ال   ح مت  ف نسن من أ الشع 
القنئ  أن الج ائ  ج ء ال  تج أ من الت ا  الف نس  معتب ا  لك ض بن من الخ رن  ال  سرعهن إال أن  االستعمن  

 (1) .تنهن  أمن  حق ق  القض   الج ائ    وثو   الشع  الج ائ  

  وضررررغط الح كرررر  4591و  4591الف نسرررر   مررررن برررر ن  االسررررتعمن   ط  إن ضررررغط الثررررو   المسررررتم  علرررر  السررررل
لك   بنستق ل الوطن   المغ ب    وض بن  المقنوم  المغ ب   البنسل   ف  به   األخ    أن تسن   إل  االعت ا  

                                                           

 .  191-199سنب   ص  ص الم ج  ال  صغ    مواق  ال و    -1
بنل بنط   تلق  تعل م  االو  بمسقط  أس    التح  ببن      أ ن حض  ل سنن  فر  الترن  خ   ثر  ال  اسرن   1109ول  عن   -*

مجلرر  المغرر     كمررن  العل رن فرر  العلررو  الس نسرر     شرن ك فرر  تأسرر   جمع رر  الطلبرر  المسرلم ن لشررمن  اف  ق ررن   كمررن أسر  كرر لك
كرنن مرن المتسسر ن لحر   االسرتق   المغ بر    كمرن أسر   وم ر   1122شن ك ف  أعمن  لجن  العمر  الم اكشر     و فر  سرن  
  و بعر  اسرتق   المغر   ترر   1192أ ل طنلر  بإسرتق   المغرر   عرن  .   .العلر  الصرن    بنللغر  الع ب ر    و بعرر هن التحر  برنلو 

ع نر  الملررك حسرن الثرنن  مستشررن ا و  1113ن ج ر    و بعرر هن  ئ سرن للمجلر  األو  لحكومرر  االسرتق     و فر  تع  نر  و  ر ا للخ
بعر  أن تعر   ابنر  الر  التوق ر    و بعر  هر ا إعتر   الس نسر   1113ممث  شخص ن ل    و بقر  فر  هر ا المنصر  الر   ن تر  

 .  39العن     الم ج  السنب    ص : للم    من المعلومن  انظ  ال  .  1110إل   ن   وفنت  

 
 



 ة و أبرز مؤتمراتها                                          الجزائري القضية دعم في العربي المغرب دول مواقف  :الثاني الفصل
 

81 

 

 القط  لمغ ب  الشق   كنن و اء بع  س نس  ف نس   ج     استق  لكن  4591تتف غ كل   للج ائ  و لك عن  
فرر  هرر ا البلرر  الع برر   الرر   وجرر  نفسرر  م  مررن علرر  أمرر  ن إثنرر ن إمررن الرر خو  فرر  نطررن  التعررنون مرر  ف نسررن 

مررن مسررنن   و عرر  القضرر   الج ائ  رر  والتضررنمن معهررن طبقررن لمررن نصرر  عل رر  مواث رر  الح كررن   وااللترر ا  برر   وا 
ل   اختن   الشع  المغ بر  ب عنمر  الوطن   المغ ب   ومطنلب  شعو  المغ   الع ب   فكنن األم  الثنن  هو ا

 . (1)الملك ال اح  محم  الخنم 

لق  لع  الضغط الجمنه    ال و  األسنس  ف  التأث   عل  الحكوم  المغ ب   التخن  ه ا الموق  كمن        
كنن للملك محم  الخرنم   و  خرنص ومتم ر  فر  التفنعر  مر  القضر   الج ائ  ر  بسرب  أسنسر  وهرو التج بر  

أو   21)  رر   الترر  عن شررهن شخصرر ن مررن طرر   االسررتعمن  الف نسرر  بمررن ف هررن  خلعرر  مررن العرر   ونف رر  الم  
برنلع   والملرك ... آثر  ....ملرك صرنلح  » ك  ه ا الح   بأن  ( 4591أو   12)وصف  المجنه  ( 4591

خرررنم  موقفررر  بعررر  عو تررر  للعررر   أكررر  الملرررك محمررر  ال «علررر  الخضرررو  للته  ررر  واالسرررتعنن  للتسرررل   بنلخ ننررر 
اإل جنب  تجن  ح   التح  ر  الج ائ  ر  إننرن ال نسرتط   االسرتم ا  فر  اخت ن نرن الجننر  إال كر  شرك  الج ائر   

 . بنلح    والس ن  

ب ئنسر  كر    بلقنسر  أكر  الملرك محمر  الخرنم  مسرنن ت   4595من   41ف   أثننء استقبنل  للوف  الج ائ      
 : نته    ن   الوف  الج ائ   للمغ   بإص ا  ب نن مشت ك تضمن من ل المطلق  للقض   الج ائ     وا

إن ج لررر  محمررر  الخرررنم  أكررر  مرررن ج  ررر  أن الج ائررر  مرررن تررر ا  فررر  محرررو  مشرررن ل  وأن الشرررع  المغ بررر     
متضررنمنن مرر  أخررو  الشررع  الج ائرر   وأنرر   سررنن   فرر  كفررنح مررن أجرر  الح  رر  الترر  هرر  الشرر ط األسررن  لتشرر    

       (2) .مص    الع ب  وتم    استق ل  وتحق   وح   المغ  

                                                           

 10 -1ص . سنب   صالم ج  ال  واق  ال ول     الم صغ   -1
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إن مظنه  التضنمن الشعب  المن   كنن  تتك   بنستم ا  عل  م ا  السن  وتع   عرن نفسرهن فر  التأ  ر     
األخررو  والتضررنمن الرر    ا   مررن ت حمرر   فكرر   وحرر   المغرر   الع برر  والتضررنمن فكننرر  الجمررنه   الشررعب   

  الس نس   والعسك    للتعج   بإستق   الج ائ  وأك   التجن  واألح ا  الس نس   علر  تطنل  بتع    الموا   
إظهن  م   الحنج  إل  تضنمن ب ن شعو  المغ   الع ب  كسرب   االسرتعمن  تح  ر  أقطرن   وتوح ر هن  وقر  

  برر   إن الشررع  المغ برر  سرر قو : " صرر ح أحرر  ممثلرر  جرر   التح  رر  المغ برر  بمحضرر  الملررك محمرر  الخررنم 
وكننر  جبهر  التح  ر  الروطن  تر  ك مر   تجرنو  " فع  عن   إ ا اسرتم   ف نسرن فر  ح بهرن اإلبرن   برنلج ائ 

الشرع  المغ برر  مرر  الثرو   الج ائ  رر  واسررتع ا   للتضرح   مررن أجرر  نصر تهن فأكرر   علرر  وجرو  اسررتثمن  هرر ا 
ومررن ن حررظ علرر  الموقرر     (1) التضررنمن لصررنلح  عرر  الكفررنح التح  رر  وتمترر ن وحرر   شررعو  المغرر   الع برر 

و  ح تررر  وقلررر    تحق ررر  وحررر   المغررر   الع بررر  هرررو أفرررالتضرررنمن  لحررر   اإلسرررتق   بعررر  الفشررر  الس نسررر  فررر
مظررنه    و لررك علرر  الرر    مررن أن التضررنمن الشررعب  والشررعو  بوحرر   المغرر   الع برر  ظرر  قو ررن  وقرر  كننرر  

  الخ فن  الس نس   م  جبه  التح    الروطن  تسرب  الت ن ا  المختلف  الت  تنخ  وح   الح    اخل ن وظهو 
هرر ا الفتررو  إال أن الجنررنح المشررت  عررن الحرر   ب عنمرر  ابررن ب كرر  سررو   ع رر  النظرر  فرر  قضرر   التضررنمن مرر  
الثو   الج ائ     وبمن أن التضنمن الشعب  المغ ب  م  الج ائ  كنن تضنمنن تلقنئ ن     مح و  فق  أك  حر   

لررروا  الشرررعب   علررر  تفع ررر  التضرررنمن الحق قررر  مررر  الج ائررر   ونررر   بمحرررنوال  ضررر   هررر ا اإلتحرررن  الررروطن  ل
التضنمن ال ام   إل  تح    الشع  المغ ب  والت  ل  تقتص  علر  الطر   الف نسر   بر  امتر   إلر  محرنوال  

  (2) .أخ   كنن  لف نسن    ف هن إل  جنن  بع  القو  االجتمنع   والس نس  
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 :الدعم المادي  -2

  الدعم العسكري: 

أمن ف من  خرص الجننر  العسرك   فقر  كرنن المغر   بنلنسرب  للثرو   الج ائ  ر  القنعر   الخلف ر  للتمرو ن بنألسرلح  
لمغرر    رر   بأنرر  ملترر   والرر خ    واأل و رر  بنإلضررنف  إلرر  صررننع  األسررلح  الحق ق رر   ألن الت ررن  الثررو   فرر  ا

بنإلتفن  المب   ب ن ج   التح    المغ بر  وجبهر  التح  ر  الروطن  الج ائ  ر  لمواصرل  الكفرنح المشرت ك  ضر  
االستعمن  الف نس  حت  استق   جم ر  أقطرن  المغر   الع بر   ألن اسرتق   المغر   الع بر  فر  نظر    بقر  

هن الترررن   لهررر ا نجررر  هررر ا الت رررن  لررر   كررر  عرررن اال ت رررنال  ننقصرررن أ ضرررن مرررن لررر  تتحصررر  الج ائررر  علررر  اسرررتق ل
 (1)وتصف   الحسنبن  ف  صفو  الف نس  ن سواء منه  الجنو  أو المستوطن ن األو ب  ن المق م ن فر  المغر  

 : فف  أو منشو  لج   تح    المغ   الع ب  أعلن ك  من الج ائ  والمغ   عن أه افهمن

االستق   الترن  ألقطرن  المغر   الع بر  مر  عرو   سرلطنن المغر   الشر ع   الكفنح حت  النهن   ف  سب   -4
 . من المنف   إل  ع ش 

 . ع   التق   بأ  اتفنقن  عق   أو تعق  مستقب  ال تحق  اله   األو  بنلكنم  -2

   اعتبن  ك  مواطن منن   خ   من  ك  خن   علر  مرن أجمعر  عل ر  الرب   والح كرن  الوطن ر  الف ائ ر -1
 . وأن مث  هتالء ال  مثلون إال أنفسه  وكف  من قنست  الب   من مفنس ه 

أكتروب   11وأص   قسمن الج ائ  والمغ   بلجن  تح    المغ   الع ب  بنلقنه   سب   ألقن  ع   الفنس   رو  
فر  جر   موحر  أعلن ف   عن تكو ن ق ن   موح   بح ك  المقنوم  المغ ب   و جبه  التح    الج ائ  ر   4599
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مهمرر  التنسرر   الكنمرر  والتعنضرر  التررن  فرر  الخطررط والعمل ررن  الترر   قررو  بهررن المقررنومون ألجرر  تحق رر  هرر فه  
  (1) .األوج  ف  االستق   المغ   الع ب 

وبمن أن ك  من تون  ول ب ن هنتنن ال ولتنن الشرق قتنن اللترنن لعبرن  و ا هنمرن فر  نقر  األسرلح  إلر  المجنهر  ن 
 ا  فررإن  و  المغرر   الشررق   أ ضررن ال  قرر  أهم رر  عنهمررن فرر  هرر ا المجررن   فمعظمهرر  األسررلح  كننرر برر ا وجررو 

و المتمثرر  فرر  تسرتقبلهن موانئرر  سررواء أترر  مرن أو بررن أو مررن مصرر   لتغط ر  الفشرر  الرر   ع فرر  الط  ر  البرر    
فق  سمح  اس  الح و   تلك الح و  االصطننع   المتجس   ف  األس ك المكه ب  الشنئك    بنالضنف  ال  ح  

السلطن  المغ ب   بإستعمن  شواطئهن ف  استقبن  اإلص اءا  الت  كننر  الثرو   بحنجر  إل ر   وقر  كرنن لجر   
تررر    ف هرررن مرررن سرررمو ب جرررن  الضرررفن   ( قنعررر   النرررنظو ) التح  ررر  الررروطن قنعررر   بسرررنح  الغ بررر  للمغررر    

صغ    إل  الت ا  الوطن  عن ط    سواح  مث   قطع  من قوا   411و  91البش     وت  نق  أسلح  ب ن 
سرنح  الغرر وا   وتقرو  القنعرر   لهرر   المهمر  مرر ت ن فرر  األسربو  ولرر  تكتشررفهن السرلطن  االسررتعمن    فعوضرر  
ضع  التم    ال   ع فتر  البر   وكننر  عمل رن  النقر  ترت  بسر    تنمر  حتر  عرن الحكومر  المغ ب ر  التر  لر  

و هرر ا بسررب  خضررو  المغرر   االقصرر  إلتفنق رر  الحمن رر  مرر  الشررنحنن  السرر      تكررن تعلمهررن الجبهرر  بوصررو 
مرن تسر   األخبرن  بح ر  حر   وأن احتجر   السرلطن   ف نسن  و أ ضن تخو  الثوا  المغن ب  و الج ائ   ن 

مر  ق رن   األ كرنن المغ ب ر  حرو  هر   النقطر  وكم رن  " عبر  الحفر ظ بوصرو " الف نسر   عر   سرفن  وقر  اتفر  
األسررلح  الترر  كننرر  تصرر  وتوضرر  عنرر  الجرر   المغ برر  إلتهررن  الغ رر  وخنصرر  أعرر اء الثررو   أنهررن خنصرر  برر  
لتسل   إل  الثوا  ف  الخفنء ل   لت س  إلر  جر   الحر و  والسرلطن  الف نسر   لر  تتشر  مثر  تلرك القواعر  إال 

 . (2)4512ئ  عن ف  أوا

: ض  االستعمن  الف نسر  كننر  تمثر  بنلنسرب  للحكومر  الف نسر   ومن المتك  أن الوح   الثو    المغن ب       
خطررر  األبررر  مرررن وضررر  الحرررواج  أمنمهرررن  ألنهرررن أ  كررر  فررر  ظررر  المعط رررن  المحل ررر  اإلقل م ررر  وال ول ررر   أن 
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الشررعب ن المغ برر  والج ائرر   لهمررن تررن  خ واحرر  وعق رر   واحرر   ومصرر   مشررت ك وأهرر ا  س نسرر   واحرر     وقرر  
 ا  إلرر  أهرر ا  وبن رر   نررتج عنهررن حرر   عقنئ  رر   تحررو  مررن خ لهررن كرر  مسررل  فرر  أقطررن  تتحررو  هرر   األهرر

المغرر   الع برر  إلرر  مجنهرر  مررن أجرر  عق  ترر  و لررك مررن كننرر  ف نسررن تعتقرر  وتتخررو  منرر  ومررن مسررتقبل  فرر  
 (1).المغ   الع ب 

وطن  الشرررعب  إلررر  وأ   سرررمنح السرررلطن  المغ ب ررر  بنسرررتعمن  األ اضررر  للنشرررنط العسرررك   لجررر   التح  ررر  الررر
وجر   "ممن س  ف نسن لضرغوطن  وته  ر ا  واعتر اءا  المتكر    علر  المغر    وخنصر  االعتر اء علر  م  نر  

 قررن  و  رر  الرر فن  المغ برر  بنلتصرر  ح  أن   ا علرر  هرر ا االعترر اء    والمغ ب رر  الق  برر  مررن الحرر و  الج ائ  رر "
المغ بررر    و سررر ت  تجه ررر  وحررر اتنن بنلم فع ررر    و الجررر   المغ بررر  سررر قو  بواجبررر  فررر  الررر فن  علررر  التررر ا  

عبر  :  لك من تأك  من  السر  س تعنون الج   المغ ب  م  الج   التح   الج ائ   لص  أ  ع وان ف نس   و 
الحف ظ بوصو  و    االتصن  واالستع من  ف  الحكوم  الج ائ    المتقت  أثننء   ن ت   إل  المغر   ولقنئر  

إن حكوم  ج ل  الملك تأب   كنم  بجم   الوسنئ  بإستم ا  الكفنح الوطن  إلر  أن »: "ثنن الحسن ال"بنلملك 
ستق لهن وس ن تهن ومن أج  ه ا استوص  الحكوم  المغ ب   إعننتهن المن  ر   تست ج  الج ائ  الع ب   ح  تهن وا 

كفرنح الروطن  أو فر  المفنوضرن  والس نس   والمعنو   للشع  الج ائ   ال   تمثل  حكومت  سرواء فر  م ر ان ال
 (2)« .ألنهن متأك   أن النتنئج ستكون ف  مستو  التضح ن  الت  ب لهن الشع  الج ائ  

  الدعم الدبلوماسي: 

ب ا رر  الجهررو  ال بلومنسرر   لقضرر   الج ائ  رر  فقرر  ا تبطرر  وأمررن ف مررن  خررص الرر ع  ال بلومنسرر  المغ برر  ل      
  رر  منرر  اسرتق   المغرر   وت كرر  وفرو   ال بلومنسرر  فرر  المحنفر  ال ول رر  منرر  المغ ب ر  للتع  رر  بنلقضر   الج ائ

اسررتق   واإلقل م رر   فقرر  أعرر   الموقرر  المغ برر  عررن اهتمنمرر  بنلقضرر   الج ائ  رر  وانشررغنل  بمسررأل  اسررتم ا   
                                                           

  ص 1119متحر  الروطن  للمجنهر   الج ائر   ال  منشرو ا  4599فاي الصاحافة الدولياة  ة، الثاورة الجزائرياعبر  اهلل شر  ط-1
193  . 
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  اإلف  قرررر  وانتقررررنء الس نسرررر  الف نسرررر   المسررررلط  علرررر  الشررررع  الج ائرررر   واهتمررررالحرررر   الترررر  تهرررر   الشررررمن  
ال بلومنسرر   المغ ب رر  بنلرر فن  عررن القضرر   الج ائ  رر   اخرر  األمرر  المتحرر   والعمرر  علرر  كسرر  التأ  رر  الرر ول  

وا  جن  حلو  سلم   سواء بع   الوسنط  عل  لصنلحهن والضغط عل  ف نسن للح  من س نستهن االضطهن    
م ر  لإلعتر ا  بحر  الشرع  الج ائر   ط ف  الن ا  وتق    وجهن  نظر  أو بنلمسرنع  ال ول ر  والمبرن  ا  األم

فرر  تق  رر  مصرر    كمررن كننرر  السررفن ا  المغ ب رر  تقرر  خرر من  هنمرر  لتسرره   نشررنطن  الج ائرر   ن وتقررو  بمهمرر  
التع  ررر  بنلقضررر   الج ائ  ررر  عمررر  بتوج هرررن  الحكومررر  المغ ب ررر  و جررر   التررر ك   هنرررن بنلتسررره    القنصرررل   

 (1) .للج ائ   ن

الملك محم  الخنم  ول  عه   األم   الحسن كمبعو  شخص  إل  الحكومر  الف نسر   وف  ه ا الص   أوف  
ف  بن    ل نقر  انشرغنال  المملكر  المغ ب ر  بشرأن القضر   الج ائ  ر  مقت حرن وسرنط  ملرك المغر   بر ن ف سرنن 

لررغ األم رر  بأنهررن تمثرر  قررو  س نسرر  ال  سررتهنن بهمررن وأب"  نرر  مرروم " وجبهرر  التح  رر  الرروطن  الترر  قررن  عنهررن 
إلرر  جننرر  الج ائرر  خرر   الرر و   األمم رر  الحن  رر  عشرر  الترر   ق الحسررن الحكومرر  الف نسرر   بررأن المغرر   سرر 

فررر  سرر ن  استع اضررر  " أحمررر  بلفرر  ج"  لرررك و  رر  الخن ج ررر  المغ برر   وقررر  أكرر  4591سررتنعق  فرر  نهن ررر  سررن  
لر  التعنمر  مر    ح ر  حر  الف نسر  ن ع سلك  المغ   لل بلومنس   المغ ب   والمنهج الس نس  التضنمن  ال  

 . القض   الج ائ    وفقن لمن   ض  الطموحن  المش وع  للشع  الج ائ  

وعلررر  كررر  عنررر  مرررن لمررر  األم ررر  الحسرررن اسرررتع ا  ف نسرررن للتفرررنو  مررر  جبهررر  التح  ررر  الررروطن  بحضرررو      
  عرررن  إلررر  المغررر   ل بررر أ الطررر ف ن المغ بررر  والتونسررر  إل جرررن  حررر  سرررلم    ضررر  الطررر ف ن الج ائررر   والف نسررر

ألق  العنمر  المغ بر  محمر   4591سبتمب   49وبتن  خ   . اتصنالت  بق ن   جبه  التح    الوطن  ف  الخن  
الخررنم  خطنبررن بم  نرر  وجرر   الح و  رر  أكرر  ف رر  علرر  ضرر و   إ جررن  حرر  سررلم  وعررن   للقضرر   الج ائ  رر  وأن 

 : ع ب  ممن جنء ف  ه ا الخطن  من  ل مستقب  الج ائ    خ  ضمن إطن  وح   المغ   ال
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 . وض  ح  لح   الج ائ  س ع  حت  حنفظ عل  ع قن 

ولقرر  كررنن الرر ع  المغ برر  للثررو   الج ائ  رر  وقضرر تهن العن لرر  بق ررن   الملررك محمرر  الخررنم  بنلنسررب  لف نسررن       
ال امرر  إلرر  كررون أن  صررفع  قو رر  وخنصرر  أنررن  كننرر  تتوقرر  وقررو  المغرر   األقصرر  إلرر  جننبهررن فرر  مطلبهررن

الج ائرر  جرر ء ال  تجرر أ مررن ت ابهررن  لرر ا كررنن   هررن سرر  عن  فبعرر  شرره  واحرر  مررن خطررن  العنمرر  المغ برر  قنمرر  
الطررنئ   الترر  كننرر  تنقرر  قررن   الثررو   الج ائ  رر  مررن جبهرر  التح  رر  الرروطن  الرر  ن ن لرروا ضرر وفن علرر  بنختطررن  

  (1) .  خنص  بنلس   ف  المنطق الملك وكنن الجم   ف  ط  قه  إل  تون  لعق  ن و 

و علر  اثرر  عمل رر  اختطررن   عمررنء الثررو   الج ائ  رر  ثررن   ثررنئ   الرر أ  العررن  الع برر  و الرر ول    و قرر         
حكومررر  ترررون  و المملكررر  المغ ب ررر  اسرررت عنء سرررف   همن مرررن برررن      كمرررن طنلبررر  المملكررر  المغ ب ررر  إل جرررن  

 »: فع  القض   ال  محكم  الهن  ال ول     و     ف نسن علر   لرك  المختطف ن ب ون ق   أو ش ط   و اال
بأن هتوالء الخمس  ه   اعون ف نس ون   و ال  وج  قننون ف  العنل   مكن أن  حك  عل  ه   السلط  لتسل   

ن و كث  االخ  و ال   ب ن المغر   و ف نسرن الر  أن اسرتق  االمر  إلر  تكرو ن مر. «مواطن هن إل  سلط  أجنب   
  خصصرتهن لتنظر    4591  و عقر    و تهرن االولر  بجن ر   «التحق ر  و التوف ر »: أطل  عل   اس  لجنر  

أعمنلهررن   و لكررن انتهرر  هرر   الم حلرر   ون التوصرر  الرر  حرر   رر ك    فكرر  الطرر ف ن  حررنو  تب ئرر  سررنحت  فرر  
مررن أعمررن  الق صررن    و ترر    الوقرر  الرر   تتكرر  ف رر  المملكرر  المغ  ب رر  بررأن االعترر اء كررنن فرر  الجررو   و هرر ا

الحكوم  الف نس   بأن الط ن   حم  الجنس   الف نس     و من ف هن حنمل ن هو رن  مر و     و محكومرن علر ه  
 (2).مسبقن بج ائ  عن      و تهم  ته    الس ح 

 "الكسرررر ون" فرررر  مقررررن  بصررررح ف    ( 22/41/4591) ولقرررر  جررررنء موقرررر  المغرررر   مررررن حن ثرررر  االختطررررن     
لرر   المهرر  هنررن أن تبحرر  ق مرر  حن ثرر  االختطررن  مررن الننح رر  :" مررن الكنترر  الف نسرر  جررنن  و  ف نسرر   ال

العسرك    البول سر   ولكرن مرن ننح ر  مرن  فكر  ف هرن العررنل  برنلنظ  إلر  ف نسرن ومكننتهرن فر  العرنل  والعرنل   سرر   
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لمسرتعم    ومرن ثر  فرإن كر  موقر  ال و  إل  تصف   حسن  االستعمن  وتح    الج ائ  و   هرن مرن المنرنط  ا
 سررم  لف نسررن تعررن   برر  هرر ا التطررو  هررو موقرر  مررن مضرر  لمصررلحتهن هرر  نفسررهن إن الحن ثرر  تعرر  انتصررن  
عسررك  ن وبول سرر ن ولكنهررن فرر  النهن رر  ه  مرر  س نسرر   وأخ ق رر  ألنهررن وسررع  مررن القررو  الترر  تفصرر  برر ن ف سررن 

   (1) .وشمن  إف  ق ن

   المغ ب رر   فقرر  قررن  الشررع  المغ برر  بعمل ررن  قترر  واسررع  فرر  صررفو  الف نسرر  ن أمررن   و  الفعرر  الشررعب    
ت   لممتلكنته   كمن قنموا بمظنه ا  احتجنج   عل  الق صن  الجو   بنل ش  بنلحجن    واجهن  المح    وا 

 . التجن    وم ك  ب    بت ول  بنلق   من س    ع س  بوج  

بخب  مفن   أن  ت  ب  تعل   من قنن  الج  ر   " الخب "و منهن صح ف   و ق  أطلعتنن بع  الصح  متخ ا    
و الت  كش  عتهن الصحف  النمص   الكب   محم  حسن ن ه ك  بخصوص حن ث  إختطن  الطنئ     ح   
تحرر   ه كرر  عررن تواطررت الملررك ال احرر  الحسررن الثررنن  مرر  السررلطن  االسررتعمن    الف نسرر   فرر  تحو رر  الطررنئ   

عمنء الج ائ   ن متك ا أن ك  المعلومن  الت  استطن  جمعهن تف   أن الملرك ال احر  عمر  علر  نقر  المقل  لل  
ف  طنئ   خنصر  لحضرو  اجتمرن  ترون    و نقر  ال عمرنء الج ائر   ن فر  طرنئ   خنصر  " محم  الخنم "وال  

عرر من كررنن مقرر  ا ان لوحرر ه   و تررأخ   سررف ه  بررأكث  مررن سررنعت ن مررن مغررن    طررنئ   الملررك لتفررن   أ  لررب  ب
 سنف و ف  طنئ   واح     و هو من سه  عمل   تحو   الطنئ   من ط   السلطن  االستعمن      نحو مطرن  

 (2).  الج ائ  

  الدعم االعالمي: 

   نشط بنل برنط 4591أمن الننح   اإلع م   فق  قنم  بنلمغ   األقص  مكتبن لل عن   واإلع   من  أف       
بعث  جم   التح    الوطن  بنلمغ   وكنن ه ا المكت   تكل  ف  الب ا   بطبر  " ن تتح إش ا  وطنج  وتطوا

                                                           

 .   221سنب   ص الم ج  ال    اهلل ش  ط عب -1
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صررح  الثررو   وتو  عهررن ثرر  أصرربح  قررو  بنل عن رر  اإلع م رر  والس نسرر   للثررو    ف شرر   علرر  تو  رر  النشرر  ن  
حل ررر  المغ ب ررر  والصرررح  والتصررر  حن  و قرررو  بإعررر ا  التعرررنل   التررر  تسرررج  بنإل اعررر   و تصررر  بنلصرررح  الم

ال وم   التر   عر هن مكتر  وال ول    الت  كنن  تنش  أخبن  وب ننن  الثو   الج ائ    اعتمن  عل  تلك النش ا  
ال عن   واإلع   به ا المكت  ك  من م ان  حوا  وعل  الم حو  و ه   اح ا ن  وق   عمر  جبهر  التح  ر  

الج ائ  ر   ج  رر   المجنهر   أ ضرن صررح ف  العلر  وصررح ف  الروطن  جهن هرن اإلع مرر  بصر و  ج  ر   المقنومرر  
إ اعرر  صررو  الج ائرر   اإل اعرر  السرر    أ ضررن نجرر  : الصرر   ف مررن كننرر  هنررنك إ اعررن  ج ائ  رر  بررنلمغ   مثرر 

  (1)شبك  اإلتصنال  ال سلك  

تتوصرر  فرر  وبنلتأك رر  لرر  تكررن ع قررن  الجبهرر  بتررون  والمغرر   خنل رر  مررن المشررنك  والترروات ا  ولكررن هرر   لرر  
ف  الواقر  مر  ترون  ظهر   . نهن   األم  إل  تقو   ج ا  التضنمن المغن ب  لصنلح الجبه  تقو ضن كنم 

ف  مننسبن  مع ن  أثننء الح   توت ا  ألسبن  حق ق   أو مقتنع  أ   بنلحكوم  التونس   إل  تس    لهجتهن  
قطرر  التمررو ن عنرر  وتق  رر  ح كررن  األسررلح  :  برر  وأح ننررن إلرر  اتخررن  إجرر اءا   ا عرر   ضرر  جرر   التح  رر  مثرر

والجنو  وممن سر  ألروان أخر   مرن الضرغط علر  ق رن   الجبهر  لحملهرن علر  تبنر  تصرو اتهن  وكننر  المصرنلح 
 . االقتصن    حنض   بوضوح تن  ف   لك الن ا 

مرن أسربن  هر ا  المغ ب ر  فر  منطقر  تنر و  كننر  المطنل : وم  المغ   ك لك ل  تكن األجواء صنف   تمنمن
الص ا   وق  سجل   وم ن  ح   التح    حوا   ب ن ج   التح    والج   المغ ب   وكنن  هر   المشركل  
من ال واف  الحق ق   الت  فج هن  الملك المغ ب  أ ضن أثرن  مشركل  الحر و  مر  اقتر ا  نهن ر  الحر   لكنر  وجر  

عضرنتهن إلر  إقتننعر  بتأج ر  المشركل  إلر   ن ر  نفس  مغر وا ال ضرمن مجموعر  الر ا  الب ضرنء التر  توصر  أ
 4514   رجو ل 11استق   الج ائ   وتأجل  القض   بتوق   الملك الحسن الثنن  والر ئ   ف حرن  عبرن   رو  

عل  ب وتوكو  اتفن  أك  ح م  الت ا  الج ائ   وأ جأ النقن  حو  المشكل  الح و    ب ن البل  ن إل  مرن بعر  
 رر  المطررن  كننرر  الترروات ا  والحرروا   الترر  لبرر   السررمنء الع قررن  برر ن الجبهرر  وجن ت هررن فرر  نهن. االسررتق  

                                                           

 . 102ص  2 سنب   الم ج  ال   مق ت   -1
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مج   تص عن  وش وح ف  ج ا  تضنمنهمن ول  تنق  بصو   محسوس  مرن الر ع  الر   ق متر  للج ائر  ترون  
      (1) .والمغ    ق ن   وشعبن من ب ا   ح   التح    إل  نهن تهن

 :الخالصة

  ال   أح ثت  االمب  نل   المعن  ر  للقضر   الج ائ  ر    فرإن هر   االخ ر   اسرتطنع  الترأث   علر      الثق     
 أ هن العن  ال اخل  ممرن أحر   شر خن  اخر  هر   الك ننرن  بظهرو  ثرو   شرعب   إجتمنع ر   اخل ر  مت ر   لقضر   

التح    الوطن  الج ائ    االنتقن  الشع  الج ائ   العن ل  من  ن و معنو ن و ه ا من سنع  ال  ح  كب   جبه  
من موق  ال فن  ال  موق  الهجو    و هو ال ع  ال   ل   ج  ل  ه ا االستعمن  أ  مب   بإقنفر  و لر   رتمكن 

  و  4512حت  من التأث   عل  مسن   تجن  القض   الج ائ    الت  است جع  بفضرل  االسرتق   الكنمر  عرن  
 .  كنن من حقو  ف  ك  اله ئن  ال ول   تصبح الج ائ  ب لك عضوا مستق

 أهم المؤتمرا  المغاربية المدعمة للثورة الجزائرية 

 : م1591مؤتمر طنجة المغاربي  -أ

 : الدعوة إلت عقد مؤتمر طنجة-

بغر  النظرر  عررن م بسرن  والظرر و  ال ول رر  التر  أحنطرر  بررنلمتتم  والتر   مكررن التوقرر  عنر  الرربع  منهررن 
  ووصو  الجن ا    غو  إلر  4591ف ف   ( الجمهو    الع ب   المتح  ) المص    السو     ق ن  الوح   : مث 

هنترر  المحطررن  األسنسرر   كررنن لهررن تأث  هررن المبنشرر   4591مررن   41الحكرر  بعرر  ح كرر  انقرر   الجنرر اال  فرر  
مغن ب ر  مرن بعر  مرتتم  والغ   المبنش  ف  توج   المتتم  والتأث   عل  ق ا ات  وك لك  س  مستقب  الع قن  ال

طنج  فنل عو  إل  عق  متتم  طنج  كرنن بمبرن    مرن حر   االسرتق   المغ بر  الر   جرنء فر  مقر  ا  لجنر  

                                                           

 .  333-332ص    ص2009   ا  الكتن   الج ائ   ةتاريخ الثورة الجزائريصنلح بلحن    -1
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توصررر   ب  اسررر  الوسرررنئ  الخنصررر  بتررر ع   4591مرررن    12" تنف   ررر  إثررر  اجتمنعهرررن فررر  م  نررر  طنجررر   رررو  
 . للمطنمح الصح ح  لجم   شعو  المنطق  تضنمن ووح   المغ   الع ب  و لك بتأس   إتحن  حق ق  وفقن

إنمرن كننر  فكر    او   ق رن   ترون   4591ففك   عق  متتم  ث ث   جمر  األحر ا  الث ثر  لر  تكرن ول ر   عرن  
 لر  تشرن ك ف هرن جبهر  التح  ر  الروطن  بعر  الق صرن  والت  4591والمغ   والج ائ  من  قنم  تتس  أكتوب  

هرر ا   الف نسرر   رر الجو   لرر  لقررن   الثررو   الخمسرر  مررن طرر   الق صررن غ ب رر  المقالترر  تع ضرر  لهررن الطررنئ   الم
نمن بق   ل عن  اسم  إل هن من ج    بع  عن  من  لك  (1) .الحن   ل   قتض  عل  الفك   وا 

 : جبه  التح    الوطن  تلب   عو  المشن ك  ف  المتتم -

  مر  الحكرومت ن التونسر   و المغ ب ر  لمواجهر  األخطرن  أب   ق ن   الثو   تمسكهن بخ رن  التنسر   والتشرنو     
االسرررتعمن    التررر  تهررر   األمرررن واالسرررتق ا  بنلشرررمن  اإلف  قررر   وأكررر   علررر  ضررر و   توح ررر  المغررر   الع بررر  
ومسررررنع   الج ائرررر  للوصررررو  إلرررر  إسررررتق لهن وكللرررر  جهو هررررن التسررررب ق   مرررر  الحرررر   ال سررررتو   الحرررر  وحرررر   

  ث  خ ل   سر  مضرمون واضرح لمشر و  وحر   المغر   الع بر  4591ف  أف     اإلستق   بع  متتم  طنج 
بإستثننء وح   ف  ال ر  بر ن األقطرن  الث ثر  وتأك ر  مواصرل  الر ع  لكفرنح الشرع  الج ائر    وانتهجر  الحكومر  

الع بر  الج ائ    المتقت  س نس  واضح  تجن  المغ   الع بر  فقر  أكر   اسرتحنل  انع الهرن عرن فضرنء المغر   
وه  مسرتق   بنلقرنه    و  ر  الخ فرن  الس نسر   التر  تفصرلهن عرن قرن   المنطقر  إال أنهرن ستسرتف   مرن طنقرن  
التأب رر  والحمررن  الترر  تكنهررن شررعو  المنطقرر  للثررو   الج ائ  رر  وتسررتعم  علرر  مواجهرر  الس نسرر  ال  غول رر  برر بك 

فررر  قلررر  النررر ا  الف نسررر  الج ائررر    وتبنررر  جبهررر   وجررر   البلررر ان المغن ب ررر  المجرررنو   الج ائررر  نفسرررهن مبنشررر  
التح  رر  الرروطن  س نسررتهن الخن ج رر  مبرر أ عرر   الترر خ  فرر  الشررتون ال اخل رر  للرر و  المجررنو   خنصرر  وأن ثقرر  

                                                           

)  2  مجلرر  ال اصرر   العرر   المااوط األخياارة لتصاافية االسااتعمار الفرنسااي ماان المغاارب العرباايمااؤتمر طنجااة : معمر  العن رر  -1
 . 20  ص (2002أف     -من  

من ب ن ه   األح ا  التر  أكر   ضر و   التضرنمن المغرن ب  مر  الج ائر   تر ك  حن ثر  اختطرن  الطرنئ   التر  تنقر   عمرنء  -*
 (   بتون ) قص  سنق   س     وس   وحن ث  1191جبه  التح    الوطن  ف  أكتوب  
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منطق  المغ   الع ب   وظه   تحفضن  األنظم  تمنع  وأصبح م ك ا عل  اإلجالثو   الس نس  والعسك   و 
لجبه  التح    الوطن  فكنن عل  ه   األخ    أال تصن   مواق  ه   ثو    والقوم   الس نس   من التوج هن  ال

األنظم  وأن تعم  بح   وتكت  ش    حت  تحنفظ عل  ع قن  التعنون معهن وق  أصبح التوج هن  الس نسر  
 عمررر  علررر  تجنررر  طررر ح خ رررن  العمررر  المشرررت ك الررر   كلرررن مط وحرررن مرررن قبررر  و تكررر  علررر   4591بعررر  سرررن  

المطرنمح التر   نعف  التضنمن م  الثو   الج ائ    للحصو  عل  من  مكن مرن مكنسر  لفنئر تهن وا  ا كننر مض
ننشرر   الحصررو  عل هررن ع فرر  تنوعررن وتبرر و ال  حسرر  ظ وفررن وأولو ررن  الكفررنح إال أنرر   مكننررن أن  حملهررن فرر  

 : خطوط  ئ س   ه 

 . تمت ن التضنمن ب ن شعو  المغ   الع ب  الث ث -4

 . ط ح التواج  العسك   ف  القط  ن الشق ق ن التونس  والمغ ب  ال    ه   الثو   الج ائ    -2

ته ررأ  الرر أ  العررن  العررنلم  لرر ع  الثررو   مررن خرر   كشرر  الرر ع  العسررك   الرر   تلقررن  ف نسررن مررن الحلرر   -1
 (1). األطلس 

قطر  مغ بر  علرر  حر   والم حلرر   المرتتم  هرو الفنصرر  بر ن الم حلر  الترر  كرنن اإلسررتعمن   واجر  ف هرن كرر -1
 . الت  س واج  ف هن مغ بن ع ب ن موح ا

إن وح   المغ   الع ب  ض و   ملح  للقضنء عل  االستعمن  ف  الج ائر  ومخلفنتر  الخط ر   فر  كر  مرن -9
   (2) .تون  والمغ   األقص 

كنن ول ن  بو ت   مر     صحنف  من ك  أنحنء العنل  فق  291وق  حض  متتم  طنج  سف اء وم اقبون و    
شتون شمن  اف  ق ن ف  الخن ج ر  األم  ك ر  ق ر ا  ال برنط قب ر  انعقرن  المرتتم   وال شرك أنر  أطلر  علر  جر و  

                                                           

 . 111-119ص .   الم ج  السنب   صمق ت   النشنط -1

 . 30  ص غ    البع    الم ج  السنب ص -2
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إن مررن مصررلح  الوال ررن  المتحرر   ال ئ سرر   أن  شررع  أعضررنء :" أعمنلرر  و فرر  تق  رر  الررو    خن ج ترر   قررو  ف رر 
 تتعرررن  جبهرررنهررر ا  السرررنع   إلررر  إنشرررنء شخصررر   شرررمن  إف  ق رررن المرررتتم  بمررر   العطررر  الررر   تحملررر  إ اء األ
 " القضن ن العنلم   وخنص  قضن ن العنل  الح 

بنلنسب  لنرن  " تقو  ف   25/1/4591مقنال تحل ل ن المتتم  طنج  بتن  خ " واشنطن بوس " وكتب  ج         
ن الشرمنل   تسر   إلر  األمرن  أحبر  ف نسرن أهم        ف  المقبل  إن إف  ق نحن األم  ك ن  كتس  متتم  طنج  

أ  ك ه  و ضن س نستهن أ  ل    ضو أن   تع ن عل هن نحن األم  ك  ن أن  كون  لك الس   ف  اتجن  التعنون 
 . والص اق  م  الوال ن  المتح   

   الوفو  المشن ك  ف  المتتم: 

    مهر     أحمر   ف حن  عبن    عب  الحف ظ بوصو    عب  الحم ر : الوف  الج ائ
 .ف نس     أحم  بومنج    مولو  قن   

   البررنه  أ  رر    الط رر  مه رر     عبرر  اهلل ف حررن    احمرر  تل لررر    : الوفرر  التونسرر
 .عل  البهلوان   عب  المج   شنك  

   عررر   الفنسررر    احمررر  بلفررر  ج   المهررر   برررن ب كررر    عبررر  الررر ح   : الوفررر  المغ بررر
 و  بن ص      ابو بك  القن   بوعب     الفق   البص     محج

 - افتتحرر  جلسرر  المررتتم  العلن رر  بقصرر  المن شررن  بم  نرر  طنجرر  :/ افتتررنح المررتتم
عل  السنع  الخنمس  والنص  مسنء وق  ألق  ممثلرو الوفرو  المشرن ك  خطر  االفتترنح 
الترر  تلمرر  منهررن أن فكرر   اسررتق   الج ائرر  كننرر  هرر  المحررو  الرر   التفرر  ف رر  خطرر  

المشررررن ك  ف هررررن  الج ائرررر  كننرررر  هرررر  المحررررو  الرررر   التفرررر  ف رررر  خطرررر  الوفررررو  الوفررررو  
المشررررن ك  فبقررررنء الج ائرررر  مسررررتعم   بعرررر  اسررررتق   تررررون  والمغرررر   وتع ضررررهن األعلرررر  
أسرررنل   اإلضرررطهن  و علررر  عنتقهرررن والمتمثلررر  فررر  اسرررتم ا    اإللتررر ا  بوعو همرررن تجرررن  

 : هنم  ه    ث   ق ا ا القض   الج ائ    مغلق  وانته  المتتم  إل  إص ا
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 . ق ا  حو  ح   التح    الج ائ   -4

 ق ا  حو  تصف   بقن ن الس ط   اإلستعمن    من المغ   الع ب   -2

 (1).ق ا  حو  الوح   المغن ب   -1

 : مؤتمر المهدية/ ب

مه  ر  بترون  اجرتمعن الحكومترنن التونسر   والمغ ب ر  ولجنر  التنسر   والتنف ر  فر  ال 4591ف  منتص  جروان 
من أج  توص ن  متتم  طنج  ونوق  موضو  التعرنون الس نسر  وال بلومنسر  ولكرن أ جر  تشرك   الحكومر  

   (2). الج ائ    وبنل    ه ا أعن  المتتم ون تأك   ح  الشع  الج ائ   ف  الس ن   واالستق  

السر   عبر  الر ح   عب ر   أمرن ترون   وق  مث  المغ   ك  من السن   أحم  بلف  ج  ئ   الحكومر  آنر اك وننئبر 
البنه  األ    ننئ   ئ   المجل  والصن   مقر   : المتتم  فق  مثلهن السن   كتن  ال ول  وه  احتضن الت  

كنترر  ال ولرر  للع قررن  الخن ج رر  والط رر  المه رر   كنترر  ال ولرر  ال اخل رر   أمررن عررن الجننرر  الج ائرر   فقرر  مثرر  
ف حن  عبن  وكر    بلقنسر  وعبر  الحفر ظ بوصرو  وهر  أعضرنء لجنر  : لسن  جبه  التح    الوطن  ك  من ا

التنس   والتنف   إل  جنن  قنئ  القنع   والخلف   ف  تون  ال ائ  قنس  وأحمر  ف نسر  ن وأحمر  برو منجر  وآ ر  
 ائرر   ن احسررن عررن جبهرر  التح  رر  الج ائ  رر  فرر  الخررن   بنإلضررنف  إلرر  األمرر ن العررن  لإلتحررن  العررن  للعمررن  الج

 . آن اك الس    ش   قن  

وا  ا كننررر  أهم رررر  المررررتتم  تتمثررر  فرررر  مشررررن ك  الوفررر  الج ائرررر    فررررإن اللقرررنء الث ثرررر  إنتهرررر   ون تحق رررر  -  
توص ن  متتم  طنج  بنلمغ   األقصر  خنصر  قضر   تشرك   المجلر  اإلستشرن   المغ بر  المحر   بث ثر ن 
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ن المغررر   األقصررر  ممثلررر  فررر  حررر ن أن الج ائررر  ع نررر  عضرررو وكررر لك تشرررك   المكتررر  الررر ائ  ح   لررر   تعررر 
  (1)الس   ن أحم  بو منج  وأحم  ف نس    أمن تون   فق  ع ن  الس   ن عب  المج   شنك  وأحم  التل ل  

ق   بط  متتم   طنج  والمه    م ك   بأهم تهن فر  " المجنه " وا  ا كنن  صح ف  جبه  التح    الوطن     
مل رون  29قنئلر  إن أهم ر  هر  ن المرتتم  ن ت جر  إلر  أن " مرن طنجر  إلر  المه  ر " جوان  21افتتنح   الع   

من أبننء المغ   الع ب  بع  م حل  طو ل  وشنق  من التن  خ ق  أعرن وا إلر  المنبر  األصرل  وقر  وا أن تحر وا 
 ". ف  الس اء والض اء من ج   

ا  الث ثررر  سرر عنن مررن كشررف  عررن تننقضررن  ومصرررنلح فررإن األحرر ا  المت حقرر  والمواقرر  ال سررم   لألطرر     
بنلجنو  " إ جل " فط    تتننق  م  ق ا ا  وتوص ن  متتم  طنج   فكنن  الب ا   بقبو  تون  عق  اتفنق   

الج ائ   عب  الت ا  التونس  إل  م ننء قنس  وكنن  موافق  الحكوم  التونس   عل  تلك االتفنق ر  سرببن كنف رن 
 4519  نبرر ن جبهرر  التح  رر  الرروطن  والحكومرر  التونسرر   خ فررن لل ب ررن الترر  كننرر  فرر  مطلرر  سرر لتررأ    الع قرر 

 فض  ع   ف نس ن لتم    أنبو  بت و  عل  ح و هن وتص  ن ل لك الموق  التونس  فرإن المجنهر  عنونر  
الب لمرنن والملرك إن ف نسرن : )) جرنء ف هرن علر  الخصروص" الخبر  المسرمو " بعنروان الترنل   21افتتنح   العر   

  (2) ((مقتنع ن بحجج جبه  التح    الوطن  ومضح  ن بنلفوائ  والم اب ح

 نقد المؤتمر: 

كمن أن المتتم   ف  ح   ات  لر   تطر   إلر  مسرنع   الثرو   الج ائ  ر  وكننر  نت جر  الفشر  هر  إمضرنء       
ط الج ائررر   عبررر  أ اضررر هن  وهرررو إتفنق ررر  مررر  شررر ك  ف نسررر   بمررر  أننب ررر  الرررنف 4591جررروان  11بترررن  خ  ترررون 

جرروان  11  رر  الخ فررن  الترر  أحرر ثتهن إتفنق رر  . اإلتفررن  الرر    فرر  مررن طرر   ل ب ررن كمررن وسررب  أن  ك  نترر 
الت  أثر   ترأث   مبنشر ا علر  الع قرن  الج ائ  ر  التونسر   وانعكسر  بنلسرل  علر  الثرو   الج ائ  ر  إال  4591
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و اح  تواص  نضنلهن الس نسر  مرن أجر  لر  شرم  المغر   الع بر   أن لجن  التنس   والتنف    ض  الط   
ق رن  الحكومر   عرن  4591فكنن أو  عنم  قنم  ب  ف  ه ا الص   هو إخبن  الحكومر  التونسر   فر  جو ل ر  

  (1)الج ائ    المتقت  ل طنب   ك   احت   الج ائ  ونظ ا ألهم   تون  إست ات ج   بنلنسب  للثو   الج ائ   

ك فإن تجس   تننئج متتم  طنج  ظل   ه ن  الظ و  ال اخل   وال ول   لألطر ا  الث ثر   وهر  الظر و  ول ل
المعن ررر  لتجسررر  هن وهررر  الف ضررر   التررر  لررر  تتكررر هن األحررر ا  والمواقررر  التررر  تلررر  مرررتتم  طنجررر   إ  بررر    

تق لهن  فضر  عرن الن اعرن  و إلسالف وقن  اإل   ولوج   والس نس  ب ن األح ا  الث ث  إث  است جن  الج ائ  
خلر  مسرأل  الوحر    الخ فن  الح و    الت  عرن   لتظهر  مرن ج  ر  بمجر   إعر ن إسرتق   الج ائر  وبر بك 

ن ل  تتحق  ف   الوح   فإنهن ظل  أح  الموضوعن  ال ئ س   المط وح  عل  السنح   المغن ب   مسن ا ج   ا وا 
   (2) . ا  ئ س ن ف  األوسنط المغن ب  حو المغن ب   وهو موضو   ستح  أن  كون م

لق  مثل  تون  والجنل   الج ائ    بمن خطن است ات ج ن هنمرن وفعرنال للثرو   الج ائ  ر   لرك كلمرن اشرت   قبضر    
القرروا  الف نسرر   علرر  الثررو   فرر  الرر اخ  إال ووجرر  المجنهرر ون ملجررأ اآلمررن فرر  الترر ا  التونسرر  ألخرر  أنفنسرره  

لحن  الخسنئ  واله ائ  بنلع و استع ا  اإلعن    .(3)مواصل  الكفنح وا 

 : 1591 -1595مؤتمر طرابلس -ج 

  برررروا   الصررررومن    ووضرررر  اله نكرررر  و  4591أو   21انعقرررر  أو  مررررتتم  بق ررررن   الثررررو   الج ائ  رررر  فرررر      
إنعقرن  مرتتم  االس  الت  تنظ  الثو   الج ائ    س نس ن و عسك  ن و تنظ م رن   و بعر  مر و  عرن  كنمر  علر  

   4591أو   21الصومن    انعق  المتتم  الثنن  للمجل  الروطن  للثرو   الج ائ  ر  فر  القرنه     و  لرك فر  
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ح   إنصب  إهتمنمن  المجتمع ن علر  معنلجر  القضرن ن الس نسر   و العسرك      بعر  أن بلرغ جر   التح  ر  
 .خو  معن ك كب   مستو  عنل  من الت     و التسل ح و التنظ     و أصبح  

كمررن نررنق  الحنضرر ون وضررع   الثررو   علرر  الصررع   الخررن ج    و مررن أصرربح  تتمترر  برر  مررن تضررنمن ع برر  
شررنم    و كننرر  هرر   النقطرر  المحررو  الرر   تم كرر  حولهررن  النقررن  فرر  هرر ا المررتتم  الرر   قرر   ختررن  أعمنلرر  

ف  الررر  توسررر   النشرررنط الس نسررر  و ضررر و   تصرررع   العمل رررن  الح ب ررر  لتشرررم  كررر  منرررنط  الج ائررر    بنالضرررن
 )1(.ال  بلومنس  ف  الخن     به   حش  أكب  ع   من ال و  لتأ    الثو   

و فر  ظر  هر   الظر و  انعقرر  مرتتم  بم  نر  طر ابل  الل ب ر    و بمع رر   مرن ملكهرن إ   ر  السنوسرر         
  و  4595  سرمب   41كنن  لرك فر  ال   سه  العمل     و سخ  لهن ك  الوسنئ  الض و    إلنجنحهن   و 

سرربتمب   45كننرر  قرر  حرر ث  برر ن الرر و ت ن االولرر  و الثنن رر  تطررو ا  هنمرر  منهررن تشررك   الحكومرر  المتقترر  فرر  
  و هو من جع  ال و    4595سبتمب   41  و االعت ا  بح  الشع  الج ائ   ف  تق    مص    ف   4591

جنء  لتبح  إحتمنال  الحر   و السرل  مرن األ اضر  الل ب ر     الثنلث  هنت  تكون ه  االخ   مم      بح  
عل  أسن  نف  التطو ا  الج       و تض  أسنسن  ستو  ن لل ول  الج ائ    الننشئ  ه ا ال  جننر  مصرن ف  
الرر و   علرر  موقرر  الحكومرر  المتقترر  مررن مبرر أ تق  رر  المصرر   و مررنح الحكومرر  ثقرر  المجلرر    بح رر  أعطنهررن 

 (2).    ف  إتحن  أ  موق  ن ا  صنلحن   ف من  خص فتح المفنوضن  م  الع و الف نس  ح     المبن

مررن   21مررن   و  1و لمررن انعقرر  المجلرر  الرروطن  للثررو   الج ائ  رر    فرر   و ترر  السن سرر  بطرر ابل   مررن  برر ن 
 :بمشن ك  كنف  قن   الثو   الس نس ن و العسك   ن و انحص  ج و  أعمنل  ف  نقطت ن  4512

 .اع ا  ب ننمج س نس   ح   أس  بننء ال ول  الج       -

 (.الس نس  لجبه  التح    الوطن  ممثل  ف  المكت )انتخن  ق ن   ج     للج ائ  المستقل    -

                                                           

 .11 -19ل     الم ج  السنب    ص ص ق- 1
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و ق  احت م  الخ فن  أثننء المتتم    خنص  حو  ت ك ب  المكتر  الس نسر  لجبهر  التح  ر    و إنقسر  قرن   
 :الثو   إل  ت ن  ن 

 (  .ل ب ال )ن  الحكوم  المتقت  و أنصن هن ت  -

 )1(( .إشت اك )ت ن  ال عمنء اال بع    و ق ن   األ كنن و أنصن ه   -

و تمكن الت ن  األخ   من ح ن   اال لب     فواص  اجتمنعنتر  بعر  انسرحن  الحكومر  المتقتر    و عر ن مكتبرن 
  صررر ن ت  مجموعررر  عمررر  مرررن المتشررربع ن س نسررر ن لحررر   جبهررر  التح  ررر  ووضررر  ب نرررنمج طررر ابل  الررر   تولررر

فجرررنء بنلثقنفررر  الغ ب ررر  المترررأث  ن بنلمن كسررر     المقطررروع  الصرررل  بثقنفررر  الشرررع  الج ائررر   الع ب ررر  االسررر م   
   ( 2).بمثنب  ش وع   ل  تهض  ج  ا  ب ننمجه   سن   ال وح و إعتب   ف حن  عبن  

 : و أه  عننص   

      :في المجال السياسي  -1

 .«ح   جبه  التح    الوطن  »  موق اط    قو هن ح   واح  هو  ول  عص     بننء  -

محن بررر  االسرررتعمن  و االمب  نل ررر  و االقطرررن    و الب جوا  ررر    و  عررر  ح كرررن  التحررر   فررر    -
 .العنل  

 .العم  عل  تحق   الوح   المغن ب   و الع ب   و االف  ق     -

 .االنح ن   انتهن  س نس  خن ج   مبن   عل  مب أ ع   -

                                                           

 . 93 -92  ص ص  2     2010   ا  المع ف    الج ائ     ، تاريخ الجزائر المعاصر ابح لون س  و أخ ون  - 1
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 :في المجال االقتصادي 2-    

 .تبن  االشت اك   أسلوبن للتنم   الوطن     -

 .تحق   ثو     اع   متسس  عل  إعن   تو    األ     و إنشنء تعنون ن  حكوم     -

 .إقنم  صننع  تستج   إلحت نجن  القطن  ال  اع    -

 .تأم   الصننع  و التجن   الخن ج   و النق  و الخ من   -

 .الع قن  االقتصن    م  الخن    ج  أن تكون عن ل  و متوا ن    خنص  م  ف نسن  -

 :في المجالين االجتماعي و الثقافي- 1

محو االم     و ت ق   الثقنف  الوطن   الع ب   االس م   عل  أس  علم     و ت ق   الط  العن    و تح     -
 )1(.  الجمنه     و توف   الشغ    و  ف  مستو  مع ش الم أ 

و ب لك ت  وض  ب ننمج مستقبل  للعمر  الس نسر  و االجتمرنع    و االقتصرن   لم حلر  االسرتق    عرو      
الفض  فر  نجنحر  إلر  الر و  القروم  الر   لعبر  الل ب رون حتر   تسرن  للج ائر   ن وضر  االسر  األولر  لبنرنء 

  جبهرر  التح  ر  الرروطن  فر  مصرر   التوج ر  الحق قرر  ال ولر  الج ائ  ر  المسررتقل    و الر   جعرر  مرن جهرر  ثنن ر
 )2(.لك  التنظ من  االخ   مث  الحكوم  و ج   التح    

                                                           

 . 93لونس  و أخ ون   الم ج  السنب    ص  - 1
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 :الخاتمة 

لقد أكدت االقطار المغاربية على بعدها الوحدوي و اعتبرت قضايا المغرب العربي قضية واحدة ،      
و أملت في حل شامل يحقق استقاللها التام و وحدتها و وأكدت أن هذا المطمح ال يتحقق اال بوحدة 

وتجسد ذلك غداة الحرب العالمية الثانية  المغاربية في مواجهة العدو المشترك ، باألقطارحركات التحرر 
راتها و التعاون فيما افي تلك الحركات االستقاللية التي عملت جاهدة على تنسيق جهودها و تكريس شع

 .بينها و نادت بضرورة العمل المشترك كون الدين واحد و اللغة واحدة و المصير مشترك 

مشترك بعد الحرب ها النضالي الور و تنسق عملطكما استطاعت الحركات الوطنية المغاربية أن ت   
، واجتهدت في تثمين جهود التنسيق التي أرستها من خالل انشاء لجنة تحرير  المغرب  6291منذ

و تجربة مكتب المغرب العربي ، و قد عملت  هذه التجارب النضالية الوحدوية  6291العربي بالقاهرة 
 .و هو ما أثر سلبا على معنويات المحتل الفرنسي  المغاربيفي دفع  مسار المشروع النضالي 

باإلضافة الى أن الثورة الجزائرية كقطر من االقطار المغاربية أكدت بوضوح توجهها السياسي و    
االيديولوجي و ارتباطها بدائرة الشمال االفريقي و كان أمل جبهة التحرير الوطني أن تكون المعركة في 

، و أعلنت أن من بين أهدافها الرئيسية في سياستها الخارجية مبدأ تحقيق االقطار المغاربية موحدة 
وحدة شمال افريقيا في اطارها الطبيعي العربي االسالمي ، وقد جاء التأكيد على هذا البعد في المواثيق 

سيده الرسمية للثورة ، و لم يكن المشروع المغاربي مجرد شعار رفعتها الثورة الجزائرية بل اجتهدت في تج
جعل االقطار المغاربية تتجاوب مع مطلب دعم الجزائر ، و الذي تمثل في تلك  ميدانيا و هذا ما

المواقف المؤيدة و المدعمة للثورة الجزائرية ماديا و معنويا و في جميع الميادين و الجوانب و من ضمن 
 6291ث ساقية سيدي يوسف حاد: المواقف البارزة التي زادت من تالحم االقطار المغاربية نذكر منها 

أنه  إال،الذي أرادت فرنسا من ورائه قطع أواصر الروابط النضالية بين الشعبين التونسي و الجزائري 
 6299 أوت 92تحول اللى رمز يخلد ذكرى امتزاج دماء االشقاء ، و أيضا نذكر من بينها هجومات 

،أيضا  6291حمد الخامس الى مدغشقر بالجزائر و ذلك إلحياء الذكرى الثانية لنفي ملك المغرب م
نذكر تلك المؤتمرات التي عملت على ادراج القضية الجزائرية في قرارتها و نادت بضرورة التعاون من 

 . 6291مثل مؤتمر طنجة  أجل دعم الثورة الجزائرية و الوقوف الى جانبها ضد العدو الفرنسي
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ائرية طاقة استطاعت من خاللها كسر ومن خالل هذه المواقف التي أعطت للثورة الجز      
، وهذا بسبب  6112شوكة المستعمر و الخروج من نيره و استرجاع حريتها التي سلبت منها من 

تلك السياسة الحكيمة التي اتبعتها من خالل اعطائها للبعد المغاربي أهمية كبير في مبادئها 
 .الذي أكسبها سمعة و شهرة طيبة في االوساط المغاربية 

 بالرغم من أن المشروع التضامني الوحدوي لم يجد الطريق المعبد لسيره إال أننا نستطيعو       
قريبة المدى وهو إستقالل أقطاره و بقيت أهدافه البعيدة المدى القول أنه إستطاع تحقيق أهدافه ال

 . تصارع ميوالت و إيديولوجيات و سياسات قادة البلدان المغاربية 
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(1)لملحق رقم ا  

 

 

 

 

 

      

  1ص (  3591نوفمبر 13) 31مجاهد ،العدد ال: المرجع  
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 (2)  ملحق رقم ال

 

  

 

 

 

 

 

 

، الجزء  9335مقالتي عبد اهلل ، دور المغرب العربي وافريقيا في دعم الثورة الجزائرية ، دار السبيل ، الجزائر ،:المرجع 
 .الثاني
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 ( 3)الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ص(  3592اوت  92)،  92المجاهد العدد :المرجع 
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 (4) ملحق رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 993 – 915ص ص  3521، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 3الديب فتحي ، عبد الناصر والثورة الجزائرية ، ط:المرجع 
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 ( 5) الملحق رقم  

  3591بيان أول نوفمبر 

 

 

 

 

 Sourse : www.elmouradia.dz/arab/symbole/.../1nov54htm (samedi18/05/2013 12:30) 
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:قائمة المصادر و المراجع  

:المصادر -1  

:العربية اللغة ب  -أ   

  edition anepبن القبي صالح ،الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم و محاضرات أخرى ، - 1
 .2002،الجزائر ،

 .  1891الديب فتحي ، عبد الناصر و الثورة الجزائرية، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،  - 2

 .الورثالني الفضيل ،الجزائر الثائرة ، دار الهدى ،الجزائر ، بدون سنة - 3

 . 3،ج1899،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،1ا لمدني أحمد توفيق ،حياة كفاح ، ط- 1

 . 2،ترجمة أمحمد بن البار ، دار االمة ، ج 1851-1838قداش محفوظ ،تاريخ الحركة الوطنية  - 5

 . 1881حمة الجزائر الجديدة ، دار البعث ، الجزائر ،قليل عمار ،مل  - 6

 :المراجع  – 2

 :الكتب  - 1

 :باللغة العربية –أ 

. 1891، دار الحداثة ،لبنان،3داغر ، ط. كيمل ق:  المغرب العربي الحديث تـ أمين سمير، -1  

. 1896  ،وزارة االعالم و الثقافة ، الجزائر ة رشيد، عبد المؤمن بن علي ،سلسلة الفن و الثقافة ،يببورو  -2
 1860جانفي -1859رية الجزائرية سبتمبرو ديبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهبوضربة عمر ، النشاط ال-3

. 2012،دار الحكمة للنشر،الجزائر،   

.  2009بلحاج صالح ،تاريخ الثورة الجزائرية ، دار الكتاب للحديث ، الجزائر ،-1  

د االمين ،تاريخ الجزائر المعاصر دراسات ووثائق جديدة و صور نادرة تنشر الول مرة ، دار بلغيث محم-5
. 2001البالغ ، الجزائر ،   
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، وزارة المجاهدين ، 1862-1856لتسليح و المواصالت أثناء الثورة بن عطية عبد عبد الرحمان  ،ا -6
 . 2001الجزائر ،

 . 2003لطريق الشاق إلى الحرية ، دار هومه ،الجزائر ، بن عمر مصطفى ،ا-9

عبد المؤمن بن علي موحد بالد المغرب ، منشورات وزارة الثقافة و السياحة  بن قربة صالح،-9
 . 1895،الجزائر،

 . 2008ثالة ،الجزائر ، ،منشورات 2الثورة الجزائرية و الجامعة العربية ،طبشيري أحمد ، -10

،دار طليطلة ، الجزائر 1الستقالل ،ط الى اخ الحركة  الوطنية من االحتالل تاريوهاب ،بن خليف عبد ال-11
 ،2008 . 

فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل االستقالل وحدة المغرب العر بي ، د ،محمد عاب الجابري  -12
 . 1899، بيروت ،لبنان ،1ط

 . 1890، 6العامة للكتاب ، فرع االسكندرية ، ط شمال إفريقيا، الهيئة المصرية الجوهري يسري ، -13

 . 2،ج 1885تاريخ الجزائر العام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، :اللي عبد الرحمان بن محمد يالج -11
، دار هومه  1862- 1815دبش إسماعيل ،السياسة العربية و المواقف الدولية إتجاه الثورة الجزائرية  -15

 .  2000، الجزائر ، 

 2، دار هومة ، ط 1862 -1815هالل عمار ، نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير   -16
 . 2001،الجزائر ،

 . 2009ودوع محمد ،الدعم الليبي للثورة الجزائرية ، مؤسسة كو كشكار للنشر ،الجزائر ، -19

نجم شمال إفريقيا و  1838-1811عبد الحميد ،الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين  زوزو -19
 . 2009حزب الشعب ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ، 

،المؤسسة   1862-1862الزغيدي محمد لحسن ،مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الجزائرية  -18
 . 1898الوطنية للكتاب ،الجزائر ،

 . ،دار الهدى ، الجزائر ، بدون سنة   FLNزيبحة زيدان ،جبهة التحرير  الوطني جذور االزمة -20
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، دار السلمى الدار ، الدار  1، ط1المغرب عبر التاريخ ،تقديم محمدالفاسي المجلد :حركات إبراهيم -21
 . 1865البيضاء ،

 .      2،ج 2012ر المعرفة ، الجزائر ، لونيسي رابح  و آخرون ،تاريخ الجزائر المعاصر ، دا-22

 . 2012هومه، الجزائر ،،دار  1862-1930تاريخ الجزائر  مياسي إبراهيم ،مقاربات في -23 

، ديوان  1851عنوان ثورة و دليل نوفمبر  flnمناضلي إدريس ،حزب جبهة التحرير الوطني   -21
 . 2001المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

الميلي محمد بن المبارك ،المغرب العربي بين حسابات الدول و مطامح الشعوب ، دار الحكمة -25
 . 1893،بيروت ، لبنان ،2،ط

،دار السبيل ،الجزائر 1مقالتي عبد اهلل ،دور المغرب العر بي و إفريقيا في دعم الثورة الجزائرية ،ط -26
 . 1،ج 2008،

،دار السبيل ، الجزائر  2ي و إفريقيا في دعم الثوررة الجزائرية ،ط،دور المغرب العرب     __    __   -29
 . 2،ج 2008،

 .2009نويصر مصطفى و آخرون ،الدعم العربي للثورة الجزائرية ،سلسلة المشاريع الوطنية ،الجزائر ،-29

 . 3،  ج 2008سعد اهلل أبو القاسم ، الحركة الوطنية الجزائرية ،عالم المعرفة ،الجزائر ،-28

 .2010سعدي عثمان ،الجزائر في التاريخ ،دار االمة ،الجزائر ،–30

 . 1892سليمان أحمد السعيد ،تاريخ الدولة االسالمية و معجم االسر الحاكمة ،دار المعارف ،مصر ، -31

 .2008،دار المعرفة ،الجزائر ، 1862-1851سعيدي وهيبة ،الثورة الجزائرية و مشكلة السالح  -32

 . 2000السيد محمود ،تاريخ دول المغرب العر بي ، مؤسسة شباب  الجامعة ،االسكندرية ، -33

 . 2008شخصية وطنية ، دار خومه الجزائر ، 29عباس محمد ،رواد الحركة الوطنية  شهادات -31

 . 2010العايب معمر ، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية نقدية ،دار الحكمة ،الجزائر ،  -35
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، الجزائر خاصة ، دار المعرفة ،  1862عمار ،الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ  إلى  عمورة -36
 .  2008الجزائر 

 . 2010صديقي مراد ،الثورة الجزائرية عمليات التسلح السرية ، دار الكتاب للرائد ، الجزائر ، -39

 . 2008، دار السبيل ، الجزائر ،  1ط، 1862-1851صغير مريم ،البعد االفريقي للقضية الجزائرية –39

،دار الحكمة ،الجزائر  1862-1851مواقف الدول العربي من القضية الجزائرية ،      __    __ -38
،2012 . 

  2012، دارالحكمة ،الجزائر ،  1862-1851المواقف الدولية من القضية الجزائرية ،      __   __ - 10

 1233-م1116 -ه628-ه 511معمر الهادي محمد ،جهاد الموحدين  في بالد االندلس  القرقوطي -11
 . 2001م ،دار هومه ،الجزائر ،

ليبيا ،تونس ، )راشد أحمد إسماعيل ،تاريخ أقطار المغرب العربي السيلسي الحديث و المعاصر  -12

 . 2001لبنان ،، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1،ط( الجزائر ، المغرب ، موريتانيا 

،منشورات وزارة المجاهدين ، الجزائر  1856شريط عبد اهلل ،الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية -13

،1885 . 

طيب أحمد ،حزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية و الوطنية و نشاطه السياسي و االجتماعي خال -11

 . 1896،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،

 . 2012خليفة أبو لسين بسمة ،الليبيون و الثورة الجزائرية ،دار الرائد للكتاب ، الجزائر ،  –15

 .  2006، دار الغرب ، وهران ، 1862-1930خيضر إدريس ،البحث في تاريخ الجزائر الحديث -16

 : للغة الفرنسيةاالمراجع ب
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 1-chikh slimane , lAgérie en arme ,Ed . Enal,Alger ,1997 .                         

2- Mohamed Teguia, l’algerie on cuerre, alger, Ed opu, 1988 

  

 :الدوريات العلمية و مقاالت ال -ب  

مجلة المبرز ، في ، 1856بخوش صبيحة ،مالمح التوجه الوحدوي للحركة الوطنية المغاربية إلى غاية -1
 . 2000ديسمبر –،جويلية  11ع الجزائر ، ‘ساتذة بوزريعة المدرسة العليا لأل

مجلة في حاجيات عبد الحميد ، مبدأ الشورى في نظام الحكم بالمغرب العربي خالل العصر الوسيط ،  -2
 . 1892الثاني من سنة  2/ 1التاريخ ، المركز الوطني للدراسات التاريخية ، الجزائر ، 

مجلة المسيرة ، مطبوعات قسم النشر و التوثيق ، في ، حزب جبهة التحرير الوطني ، الدولة الموحدية  -3
 .المؤسسة الوطنية للطباعة و النشر 

 فيالعايب معمر ، مؤتمر طنجة ، المحطة األخيرة لتصفية االستعمار الفرنسي من المغرب العربي ، -1
 ( .2002افريل  -مارس)مجلة الراصد ، العدد الثاني ، 

مجلة في اربي للثورة الجزائرية و دور بلدان المغرب العربي في دعمها ، مقالتي عبد اهلل ، البعد المغ -5
 . 2006المصادر ، العدد الرابع عشر ، الجزائر ، 

النشاط اإلنساني للثورة الجزائرية بمراكز الالجئين و أثره على العالقات الجزائرية المغاربية نشاط الهالل -6 
 . 2001، 10، العدد  مجلة المصادر فياالحمر الجزائري نموذجا ،

 10،العدد 1صادر ، الجزائر ،السنة مجلة المفي رخيلة عامر ،الثورة الجزائرية و المغرب العربي ، -9

 (.1888صيف )،

 . 2008شيبان عبد الرحمن ،مقدمة مجلة الشهاب ، دار المعرفة ، الجزائر ،-9

 .  1859جويلية  22،بتاريخ 29ع جريدة المجاهد ،  -8
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 . 1858فيفري  25، بتاريخ  39ع المجاهد ،جريدة -10

 1890 جوان 18إلى  1865جوان  18طب الرئيس هواري بومدين من خالرئيس هواري بومدين ، - 11

 . 1890 الجزائر ،،مطبعة البعث ،

 :(بحوث غير منشورة ) الرسائل الجامعية -ج

م ،أطروحة  1851-1810ه  1393-1329الوحدوي في المغرب العرب  بلقاسم محمد ،اإلتجاه -1

 .1881 – 1883، ،معهد التاريخ ، جامعة الجزائر ( بحث غير منشور)ماجستير 

ة سال،ر  1862-1851مقالتي عبد اهلل ، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية  -2

 .، دس ،قسم التاريخ ، قسنطينة( بحث غير منشور )ماجستير 

 1862-1851المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية –،العالقات الجزائرية       __    __ -3

 . 2009-2009،قسم التاريخ و اآلثار ، قسنطينة ،(بحث غير منشور )،رسالة دكتوراه 

،شعار الوحدة و مضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني ،رسالة  العمري مومن- 1

 . 2011-2008، قسم التاريخ ، قسنطينة ،(بحث غير منشور )دكتوراه

بحث )،رسالة ماجستير  1862-1856عسول صالح ،الالجئون الجزائريون بتونس و دورهم في الثورة -5

 . 2008-2009اتنة ،، قسم التاريخ و االثار ، ب(غير منشور

بحث غير )،رسالة دكتوراه  1862-1851رمرم محفوظ ،الثورة الجزائرية من خالل الصحافة الليبية -6

 . 2012-2011، قسم التاريخ و اآلثار ،قسنطينة ، (منشور 

بحث غير )،رسالة ماجستير (  1831-1818)مناصرية يوسف ،الحزب الحر  الدستوري التونسي  -9

 . 1896-1895تاريخ ،باتنة ،،قسم ال(منشور
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الجز ائرية  غربية أثناء الثورة التحريريةغيالني السبتي ،عالقة جبهة التحرير الوطني بالمملكة الم-9 

 . 2010-2008،قسم التاريخ ،باتنة ،( بحث غير منشور )،رسالة دكتوراه  1851-1862

 :المواقع االلكترونية  –د 

www. Islamischistory.net/resdrchers/…/abtract.do                                                                           
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 :فهرس األعالم 

 30 ص   .............................................................................        أبو حامد الغزالي 

  30 ص   ............................................................................     إبن باجة    

 30 ص   ............................................................................. إبن طفيل 

 30 ص   ............................................................................. إبن رشد 

  30ص   ............................................................................. إبن تومرت 

 00 - 03 ص   ....................................................................... األمين دباغين 

 81 ص   ............................................................................. األمير خالد 

 00 - 81 ص   ....................................................................... إدريس السنوسي

 00 ص   ............................................................................. أحمد بودة 

 01 -03 ص   ....................................................................... أحمد بلفريج 

 00 ص   ............................................................................. أحمد بمنجل

 01 ص   ............................................................................. أحمد بن بلة 

 05 ص   ............................................................................. أحمد محساس 

 00 ص   ............................................................................. أحمد فرنسيس 

 02 ص   ............................................................................. أرزقي كحال 

  00 -03 ص   ....................................................................         أحمد توفيق المدني 

 81 ص   .............................................................................        بلقاسم راجف    

 81 ص   ............................................................................. بلغول رابح

 81 ص   .............................................................................        جفال سي محمد 

 81 ص   .............................................................................   حاج علي عبد القادر 

 00 -00 ص   ........................................................................ الحبيب بورقيبة

 05 ص   ............................................................................. حسين آيت أحمد 
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 80 ص   .............................................................................محمد األخضر حسين 

 00 ص   ............................................................................. مجمد بلوزداد 

 00 -00 ص   ...........................................................................          محمد الماطري 

 00 ص   .............................................................................    محمد الصالح صديق 

 03 ص   .............................................................................            محمد الخامس 

 36     ص   .............................................................................           مندايس فرانس 

81 ص   .............................................................................       مصالي الحاج - 05 

 88-05  ص   ...........................................................................     عبد الكريم الخطابي 

 38 ص  ...........................................................................  عبد المؤمن بن علي الكومي 

 81 ص   .............................................................................       عبد العزيز منور 

 05 ص   .............................................................................     عبد العزيز شوشان 

     03 ص   .............................................................................     عبد العزيز الثعالبي 

 00 -03 ص   ............................................................................ عدنان مندريس 

 01 ص   .............................................................................           عالل الفاسي  

 88 ص   .............................................................................        علي باشا حمبة 

 00 ص   ............................................................................. عثمان الصيد 

 81 ص   ............................................................................. مش عمار عي

 00 ص   ............................................................................. فرحات عباس 

 80 ص   ............................................................................. الفضيل الورثالني 

 08 ص   ............................................................................. فياللي مبارك 

 08 ص   .............................................................................  شاذلي المكي      

       02 ص   .............................................................................      شكيب أرسالن  

 33 ص   ............................................................................. يوسف بن تاشفين   

   

 


